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I. Zakres obowiqzk6w wykonywanych na stanowisku prary:

l.Zaopatrzetie idobka w produkty ZywnoSciowe niezbgdne do przygotowywania posiik6w oraz

sporz4dzanie raport6w zywieniowych z przestrzeganiem obowi4zujqcej stawki 2ywieniowej.

2. Zasilanie plac6wki w materialy codziennego u2ytku i wyposa:Zenie.

3. Opracowywanie jadlospis6w zgodnie z obowi4zuj4cymi normami 2ywnoSciowymi.

4. Prowadzenie dokumentacji HACCAP oraz nadz6r nad przestrzeganiem procedur.

5. Naliczanie oplat za 2obek.

6. Prowadzenie dokumentacji zam6wief publicznych.

7. Rzetelne i terminowe prowadzenie raport6w kasowych.

8. Prowadzenie ewidencji druk6w Scislego zarachowania oraz magazynlw.

9. Obsluga interesant6w w zakresie przyjmowania wniosk6w do 2lobka.

10. Nadz6r nad prawidlowym funkcjonowaniem kuchni oraz innych stanowisk obslugi
(konserwator, robotnik gospodarczy).

1 l. Obsiuga kancelaryjna 2lobka.

IL Wymagania niezbgdne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wyksaalcenie Srednie i min. roczte doSwiadczenie zawodowe w pracy na podobnym

stanowisku lub wyksztalcenie wyZsze.

3. Pelna zdolnodi do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych'

4. Niekaralnod6 za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umydlne

przestgpstwo skarbowe.

5. ZnajomoSd i umiejgtno66 stosowania na stanowisku pracy:

- podstaw rachunkowoSci,

- przepis6w doty cz4cych gospodarki magazynowej,

- ustawy o opiece nad dzie6mi do lat 3,

- ustawy o pracownikach samorz4dowych, prawa zam6wieri publicznych,

- kodeksu postgpowania administracyjnego, kodeksu pracy,
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- przepis6w HACCAP

6. ZnajomoS6 zasad zarz4dzania dokumentacj4 i zasadjej archiwizacj i.

III. Wymagania dodatkowe:

l.Dobra znajomo66 obslugi komputera (wskazana majomo6i obstugi program6w Progman-
Stol6wka, Magazyny, Kasa, Naliczanie Oplat, Merinosoft- Inwentaryzacja).

2.UmiejgtnoSi redagowania pism urzgdowych.

3.Szkolenia z zakesu ochrony danych osobowych.

4. RzetelnoSi, dyspozycyjnodi, kultura osobista.

IV. Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny.

2.CY z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz dokument zawieraj4cy
odwiadczenie kandydata do pracy.

3. Kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane dodwiadczenie zawodowe w pracy na
podobnym stanowisku.

4. Kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie.

5. Oryginal kwestionariusza osobowego.

6. O6wiadczenie o stanie zdrowia niezbgdnym do pracy na danym stanowisku.

7. Oiwiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych i o niekaralnoSci za przestgpstwo
umySlnie popelnione.

8. Zaiwiadczenia, certyfikaty o odbytych szkoleniach.

9. Odwiadczenie kandydata, iZ w przypadku wyboru jego oferty zobowiqzuje sig nie
pozostawai w innym stosunku pracy, kt6ry uniemozliwilby mu wykon).wanie obowi4zk6w w
wymiarze 1 etatu.

10. Oiwiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji kierowniczych
zi4zanych z dysponowaniem drodkami publicznymi, o kt6rych mowa w ustawie o
odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (DzJJ. z 2005 roku nr 14
poz.l14).

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony sze5ciu miesiEcy z
wynagrodzeniem zasadniczym w przedziale: 3010,0021-3400,0021 plus platny dodatek za
wyslugg lat.

2.Wymiar etatu: (1/l).



VI. Termin i miejsce skladania dokument6w :

l.Termin: do dnia 20.12,2021r. do godz.l5.00

2. Miejsce: aplikacje nateZy sklada6 w siedzibie Zlobka Miejskiego Nr I Integracyjnego w
Bialymstoku, ul. Wesola 10, 15-306 Bialystok- w zamknigtej kopercie z dopiskiem ,,Nab6r
na stanowisko referenta". Aplikacje, kt6re *plynq po terminie nie bgd4 rozpatrywane.

3.Otwarcie ofert nast4pi w Zlobku Miejskim nr I Integracyjnym w Bialymstoku ul. Wesola 10

w dniu 20.12.2021r. o godz.l5.15.

4. Lista os6b spelniajqcych wymagania wraz z terminem roznowy kwalifikacyjnej zostanie

ogioszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

5.Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie BIP.

VII. Informacje dodatkowe:

l. W miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznienia ogloszenia wska2nik zatrudnienia os6b

niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i

spoiecznej oraz zatrudnionych os6b niepelnosprawnych wynosil pow.8%.

2. Kandydaci spelniaj4cy wymagania niezbEdne zostan4 powiadomieni o terminie kolejnego

naboru telefonicznie.

3. Dokumenty aptikacyjne nie podlegajq zwrotowi. Po zakoriczeniu naboru zostanE komisyjnie

zniszczone.

Bialystok, dn.29.l 1.202k.
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Dyrektor Zlobka Miejskiego nr I Integracyjnego

w Biatymstoku

mgr Joanna Selwent



OSWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY

Prosimy o podpisanie klauzuli /wymogane jeili przekazane dane obejmujq szczeg6lne kategorie

danych o kt6rych mowa w art.g ust.l I RODO lub dane do kontaktu, inne niz wymienione w

art.22 Kodeksu Pracy.

Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liScre

motywacyjnym oraz zal4czonych do niego dokumentach.

idata, czytelny podpis/

Oraz zloienia oiwiadczenia dotyczqcego ochrony danych osobowych o nastgpujqcej treici

OSwiadczenie dotycz4ce ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. l3 Rozporzqdzenio Parlamentu Europejskie4o i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b Jizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/16ME (1.5.2016L119/3SDziennik
Urzgdowy Unii Europeiskiej PL)

OSwiadczam, iz zostalam/em poinformowana,/ny o tym, 2e:

l.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zlobka Miejskiego Nr I

Integracyjnego w Biatymstoku z siedzib4 w Biatymstoku przy ul. Wesolej 10, tel: 85 742 3l
l0 mail: zlobekl @um.bialystok.pl

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zlobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym mozliwy
jest pod adresem email: iodo@ecrklex.pl

3.Dane osobowe Pana/il bgd4 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. a og6lnego
rozporzqdzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy - Ustawa z dnia 26 czen'tca 1974
r. (tj. Dz. U.22019 r., poz. 1040 ze zm.) w celu: rekrutacji do pracy w Zlobku Miejskim Nr I
Integracyjnym w Bialymstoku.

4.Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okes rekrutacji.

5.Posiada Pan/i prawo do: i4dania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwaruania oraz prawo do cofnigcia zgody.



6.Przysluguje Panr-r/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UrzEdu

Ochrony Danych.

T.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ijest obowi4zkowe ze wzglgdu na

przepisy prawa pracy, a w pozostatym zakesie jest dobrowolne.

data, czytelny podpis





KWESTIONARTUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SI4 O ZATRUDNIENIE

1. Imig (imiona) i nazwisko ..........

2. Data urodzenia

3. Dane kontakowe

4. Wyksztalcenie ')
(nazwa szkoly i rok jej ukoirczenia)

(zaw6d, specjalnoSc, stopieri naukowy, tytul
zawodory, tytul naukowy)

5.Kwalifikacje zawodowe').. . ..

(kursy, studia podyplomo\ve lub inne formy uzupelniania wiedzy lub umiejPtnoSci)

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawc6w
oraz zajmowane stanowiska PracY)

7. Inne dane osobowe2)

oswiadczam, 2e dane zawarte w kwestionariuszu s4 zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

(miejscowosc i data) (podpis osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie)

,,L7yra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbgdnych do

reilizacii pricestueirutacji zgodnie z art.13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europeiskiego i Rad! (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiqzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyiektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik urzqdowy Unii Europeiskiei PL)

i Uttoiy o ichionte danych osobowych (Dz.U. 2018 r., po2.1000) oraz Kodeksu Praqt - Ustawa z dnia 26

,rr*ri 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 i,, piz. loS) w celu' zayudnienie na podstawie stosunku pracy w 1lobku

Miejskim Nr 1 lntegracyinym w Bialymstoku.

l) podaje siQ, jeslijest to niezbqdne do wykonywania pracy okreSlonego.rodzaju lub na okreSlonym stanowisku

Zi poO.1",li, gayj"tt to niezbgdne do realizowania uprawnienia lub spelnienia obowiqzku wynikajqcego z przepisu prawa

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia')




