
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - KUCHARZ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WIKTORA KAJI  

W BIAŁOŚLIWIU 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu  ogłasza nabór 

kandydatów na wolne stanowisko kucharza.  

 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1 

 

1. Przedmiot naboru: 

- stanowisko: kucharz, 

- miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji  

w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 

- okres zatrudnienia: zatrudnienie od 01.03.2019 r., 

- podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością 

przedłużenia na czas nieokreślony, 

- wymiar etatu: 1 etat, 

- zmianowość: jedna zmiana. 

 

2. Wymagania niezbędne: 

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która : 

- posiada wykształcenie kierunkowe średnie lub zawodowe z tytułem mistrza 

oraz 5 - letni staż pracy w zawodzie, 

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni  

z praw publicznych, 

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 -dysponuje umiejętnością obsługi urządzeń AGD. 

 

3. Wymagania dodatkowe: 

- umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie, 

- kreatywność- w tym inicjatywność i pomysłowość. 

 

4. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku kucharza: 

- uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich 

posiłków, 

- pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidywanych 

recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem, 

- ścisłe przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków, 

- właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia, 

- zgodność kaloryczna przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną 

wartością, 

- przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – 

sanitarnych, 

- dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych 

godzinach, 



- oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi, 

- dbałość o sprzęt i urządzenia kuchenne, 

- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie  

z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

- przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni, 

- wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki, zleconych 

przez dyrektora. 

 

5. Warunki pracy na stanowisku: 

- praca w budynku Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu,  

ul. 4 Stycznia 8, 

- bezpośredni kontakt  z dziećmi i młodzieżą, 

- praca w zespole, 

- wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania. 

 

6. Wymagane dokumenty: 
- CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach dokonania wyboru kandydata 

do zatrudnienia na stanowisku kucharz”. 

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (do wglądu 

oryginał), 

- kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie  

(do wglądu oryginały), 

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności np. 

zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich 

miejsc pracy itp. (do wglądu oryginały). 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu w terminie do 11.02.2019 r. 

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

8. Metody  wyboru kandydatów: 

Pierwszy etap: sprawdzenie ofert kandydatów pod względem formalnym  

i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu. 

Drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, www.szpbialosliwie.pl  

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem 

telefonu 67 2875019. 

 
Opublikowano: wtorek, 22 stycznia 2019 r. 


