
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  Z DNIA  05.08.2019  r.  NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI 

 

D Y R E K T O R  P R Z E D S Z K O L A  N R  1  W  M I L A N Ó W K U  

ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko  

INTENDENTA 

Wymagania niezbędne: 

 obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                    

o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260 ze zm.); 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

 nieposzlakowana opinia; 

 wykształcenie minimum średnie, preferowane: gastronomia, technologia żywienia itp. 

 odpowiedzialność, sumienność, dokładność; 

 terminowość  i zaangażowanie; 

 komunikatywność i wysoka kultura osobista; 

 sprawna obsługa komputera w zakresie pakietu Office oraz urządzeń biurowych. 

Wymaganie dodatkowe: 

 doświadczenie na stanowisku intendenta lub stanowisku zgodnym z określonym zakresem zadań, 

 znajomość zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz 

dokumentacji związanej z HACCP przy produkcji posiłków przedszkolnych, 

 znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych, 

 samodzielność w podejmowaniu decyzji. 

Warunki pracy: 

Miejsce pracy: Praca w stałych godzinach, w budynku Przedszkola przy ul. Herberta 43, głównie  

w pomieszczeniach biurowych, kuchni i magazynie. Budynek jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet i wind. 

Stanowisko pracy: Praca zaliczana do prac lekkich. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, 

drukarka, Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, w wymuszonej pozycji ciała. 

Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 

18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną.  

 



 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia przedszkola w żywność, zgodnie  

z przepisami o zamówieniach publicznych, 

 przyjmowanie dostaw, towarów oraz prowadzenie magazynu żywnościowego, 

 sporządzanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi, 

 przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów 

znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie, 

 sporządzanie zestawienia faktur i rachunków oraz raportów żywieniowych dziennych, 

 sporządzanie miesięcznych sprawozdań, 

 przestrzeganie zasad i prowadzenie dokumentacji HACCP w przedszkolu, 

 prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 dokonywanie inwentaryzacji żywności, 

 wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji 

pracy w placówce. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

 CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny 
*
;
   

 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

 kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe; 

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 

 oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

 w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego 

posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie  

z przepisami o służbie cywilnej;  

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
*
; 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji, 
* druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie www.bip.milanowek.pl 

Zatrudnienie planowane 

Od września 2019 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością 

zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony. 

Termin składania ofert 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach: 

 osobiście w Sekretariacie Przedszkola, ul. Herberta 43,   

 lub pocztą na adres: Przedszkole Nr 1, ul. Herberta 43, 05-822 Milanówek 

z dopiskiem: „OFERTA INTENDENT ” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego  

w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.  do godz. 16.00   

 

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu.  

http://www.bip.milanowek.pl/


 

Klauzula o ochronie danych osobowych 

 Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 1 w Milanówku reprezentowane przez Dyrektora 

Przedszkola, 

 Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  kontaktować się  

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty 

elektronicznej: iodo@przedszkolemilanowek.edu.pl 

 dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy, 

 podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych  

z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

 dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, 

 dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, osoba przekazująca 

swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  

do przenoszenia danych osobowych, 

 osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

 podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być 

podstawą do odrzucenia oferty, 

 Przedszkole Nr 1 nie będzie wykorzystywało uzyskanych danych w celach innych niż w związku z naborem 

lub zatrudnieniem, 

 udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowania. 

 

Dodatkowe informacje: 

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów Przedszkole nie odsyła. Kandydat może je 

odebrać w sekretariacie Przedszkola  przy ul. Herberta 43  (I piętro) po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne  zostaną zniszczone. 

 

       
    Dyrektor Przedszkola Nr 1  

              w Milanówku 

           /-/ 

            Dorota Malarska  

            
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Przygotowała: Anna Zajączkowska 

mailto:iodo@przedszkolemilanowek.edu.pl

