
 

Nabór realizowany jest w ramach projektu pn. „Piekarska Akademia Malucha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na 

wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do 

usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – ZIT. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 

 na wolne stanowisko pomocnicze: POKOJOWA 

 

Miejsce pracy:   Filia Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81  

Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy  

Ilość etatów:   3 etaty  

 

I.          Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat: 

 

Niezbędne: 

Pokojową w Żłobku może być osoba, która: 

1. Posiada obywatelstwo polskie. 

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

3. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem 

ograniczonym i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. 

4. Posiada wykształcenie zasadnicze lub podstawowe.  

5. Ma dobry kontakt z dziećmi i jest komunikatywna. 

6. Cechuje się wysoką kulturą osobistą. 

7. Sumiennie, dokładnie i rzetelnie realizuje powierzone zadania. 

8. Posiada umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole. 

9. Posiada aktualną książeczkę sanitarno – epidemiologiczną.  

10. O stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pokojowej . 

 

Dodatkowe: 

 Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pokojowej. 

 

       II.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi: 

 pomoc przy karmieniu dzieci, 

 pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych takich jak: przewijanie, przygotowanie 

do leżakowania, układanie do snu itp., 

 utrzymanie w należytym stanie i czystości sprzętu, urządzeń, zabawek i bielizny grupy 

dziecięcej, 

 utrzymanie w czystości pomieszczeń Żłobka,  

 nakrywanie do stołu, sprzątanie ze stołów, 

 codzienne porządkowanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej, 

 wietrzenie sal i innych pomieszczeń dziecięcych, 

 dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Żłobka, 

 utrzymanie w czystości terenu otaczającego budynek Żłobka. 
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III. Wymagane dokumenty: 

 podanie o pracę,  

 kwestionariusz osobowy, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy 

rekrutacyjnej), 

 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy np. 

świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (oryginał do wglądu podczas 

rozmowy rekrutacyjnej), 

 oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie, 

 oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata, że nie figuruje w bazie danych rejestru Sprawców Przestępstw na 

Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, 

 oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne 

przestępstwa umyślne (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do 

dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy), 

 oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na 

stanowisku pokojowa ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne 

badania lekarskie do wyznaczonego lekarza medycyny pracy), 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 

 

UWAGA: Podanie o pracę, kwestionariusz osobowy i oświadczenia  powinny być opatrzone datą i 

własnoręcznym podpisem kandydata. Brak podpisu lub daty  skutkuje odrzuceniem dokumentu. 

 

Wzór kwestionariusza osobowego oraz wzory oświadczeń do pobrania ze strony internetowej: 

www.zlobekpiekary.nowybip.pl/nabor-na-wolne-stanowiska 

 

 

 
IV.         Miejsce składania dokumentów:  

Oferty zawierające w/w dokumenty należy składać (osobiście lub pocztą) w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem „Nabór na stanowisko pokojowa”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.04.2018 (data 

wpływu do Żłobka Miejskiego). Miejsce składania dokumentów: Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 106.  
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V.          Informacje dodatkowe 

 Z wybranymi  kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa  rekrutacyjna.  O miejscu i terminie 

rozmowy rekrutacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.  

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego 
 w Piekarach Śląskich 

Monika Popczyk-Szołtysik 
 

 


