Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika obsługi
KUCHARZ
Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie ogłasza otwarty
nabór na wolne stanowisko obsługi KUCHARZ
Pracodawca : Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
I.

Określenie stanowiska pracy:
1 etat (40 godzin tygodniowo) kucharz w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza
w Mszanie ul. Sportowa 3, 44-325 Mszana, umowa na czas określony
od dnia 01-09-2021r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

II. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Nieposzlakowana opinia;
6. Wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe z przygotowaniem
gastronomicznym, minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na
stanowisku kucharza.
III. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność , dobra organizacja pracy
2. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej
IV. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1. Koordynowanie pracy pracowników kuchni przy przygotowywaniu obiadu,
2. Przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującymi jadłospisem i zasadami technologii
3. Odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,
4. Dbanie o racjonalne zużycie produktów
5. Uzgadnianie z intendentką zakupu niezbędnych produktów żywnościowych,
współpraca z intendentem stołówki,
6. Branie udziału w układaniu jadłospisu
7. Utrzymywanie wraz z personelem: kuchni, pomieszczeń pomocniczych, naczyń,
urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarnoepidemiologicznymi,
8. Dbanie o powierzony sprzęt kuchenny
9. Przestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych,
10. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły i przełożonych.

V. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie
2. Życiorys / CV – odręcznie podpisane
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór zał. nr 1
4. Kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy
5. Kserokopia świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
6. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje ( tj. świadectwa lub certyfikaty
z ukończonych kursów i szkoleń )
7. Oświadczenia kandydata o :
- posiadaniu obywatelstwa polskiego – wzór zał. nr 2
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych - wzór zał. nr 3
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - wzór zał. nr 4
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii - wzór zał. nr 5
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kucharza - wzór zał. nr 6
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procedury
naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. - wzór zał. nr 7
VI. Forma , miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej
imieniem i nazwiskiem kandydata w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mszanie
ul. Sportowa 3, 44-325 Mszana w godz. od 9.00 do 15.00 lub pocztą na adres Szkoły
Podstawowej w Mszanie ul. Sportowa 3, 44-325 Mszana z dopiskiem „ Dotyczy
naboru na stanowisko kucharza”. Termin przyjmowania zgłoszeń od 17-06-2021r. do
30-07-2021r.
2. Aplikacje , które wpłyną po upłynięciu określonego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi 02-08-2021r. o godz. 9.00.
4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w szkole będą
dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą
przechowywane w sekretariacie przez okres trzech dni od dnia informacji o wynikach
naboru. W tym czasie kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty za
pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów. Po upływie trzech dni od dnia
ogłoszenia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną
zniszczone.
5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na BIP Gmina Mszana i na stronie
szkoły.
Informacje dodatkowe:
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:
Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie

Ul. Sportowa 3
44-325 Mszana
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Jerzego Mazura
Tel. 32 47597 58
Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą
przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające
się o pracę wynika z :
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze
zm.)
 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm. )
Osobie , której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

