Nabór do pracy
Stanowisko:
kucharz
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie
Termin składania dokumentów:
2017-08-26, godz. 15:00
Status naboru:w toku
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
KUCHARZ

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w
Sopocie
ogłasza nabór na stanowisko pracy kucharza
w wymiarze: cały etat.
Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Armii
Krajowej, 81-843 Sopot, ul. Armii Krajowej 50-54 tel. (58) 551-38-24
RODZAJ UMOWY: umowa o pracę
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane
ze stanowiskiem kucharza:
I. Wymagania niezbędne:





Wykształcenie: zasadnicze, pożądane średnie o profilu gastronomicznym.
Obywatelstwo polskie.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Niekaralność.

II. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku kucharza należeć będą między
innymi:
• Znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszanie ich wartości oraz estetyki
z zachowaniem pełnych norm żywieniowych.
• Przyjmowanie produktów z magazynu odpowiadających normom przewidzianym dla dzieci
w wieku przedszkolnym, kwitowanie odbioru w raportach żywieniowych.
• Przygotowywanie potraw zgodnie z ustalonym z intendentem jadłospisem, oszczędne
gospodarowanie artykułami spożywczymi.
• Nadzorowanie prawidłowego porcjowania racji żywnościowych (zgodnie z ilością osób
żywiących się w danym dniu).

• Utrzymywanie czystości i nadzorowanie porządku na stanowisku pracy (mycie naczyń i
sprzętu kuchennego, systematyczne i dokładne sprzątanie pomieszczeń należących do
kuchni).
• Przestrzeganie przepisów sanitarno - higienicznych, BHP i przeciwpożarowych oraz
noszenie prawidłowej odzieży ochronnej.
• Dbałość o powierzony sprzęt, jego sprawne funkcjonowanie i konserwację, prawidłowe
zabezpieczanie powierzonego mienia.
• Podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu, a także
zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację.
• Odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w kuchni i przyległych
pomieszczeniach.
III. Wymagania dodatkowe:
1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
2. Komunikatywność.
3. Dyspozycyjność.
IV. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Poświadczone kserokopie świadectw potwierdzających także dodatkowe kwalifikacje,
uprawnienia, umiejętności.
5. Kserokopia aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej ( oryginał do wglądu ) lub
oświadczenie o jej wyrobieniu na własny koszt w momencie zatrudnienia.
6. Poświadczone kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
7. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
9.Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z
pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1000 w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharz.

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem

„Nabór na stanowisko kucharza w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w
Sopocie”.
w terminie do 26.08.2019 roku do godziny 15:00 (decyduje data i godzina wpływu) w
sekretariacie szkoły lub pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Armii Krajowej, 81-843 Sopot, ul.
Armii Krajowej 50-54
Informacje dodatkowe
Aplikacje złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
O wyborze na stanowisko kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP

