OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO:
PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W PIESZYCACH
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach
ogłasza nabór na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ
w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach przy ul. Piotra Własta 17 w Pieszycach:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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II.

Wymagania niezbędne:
Kandydatka:
posiada wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2020 poz. 562 ze zm.),
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
ma nieposzlakowaną opinię,
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
jest niekarana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub karno-skarbowe oraz za przestępstwa popełnione
umyślnie.
daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem,
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została
zawieszona oni ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Wymagania dodatkowe:
bardzo dobry kontakt z dziećmi,
odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość,
rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3,
umiejętność radzenia sobie ze stresem,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność,
odpowiedzialność, rzetelność,
7. zdolność racjonalnego planowania czasu pracy,
8. umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami.
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III.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem
powierzonych dzieci,
2. wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,
3. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego
rozwoju,
4. organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających
w żłobku,
5. współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka,
wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
6. realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka,
7. prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.

IV.

Warunki pracy:
1. wymiar czasu pracy – pełny etat (½ etatu pielęgniarki, ½ etatu opiekunki dziecięcej),

2. miejsce pracy: Żłobek Miejski nr 1 w Pieszycach ul. P. Własta 17 58-250 Pieszyce,
3. termin rozpoczęcia pracy – 01 września 2021 r.,
4. pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia
w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
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VI.

Wymagane
dokumenty
(kserokopie
powinny
być
potwierdzone
za zgodność z oryginałem):
życiorys (CV),
list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik
do niniejszego ogłoszenia,
kopie świadectw pracy,
kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji
zawodowych,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
(np. zaświadczenia o dodatkowych kursach),
oświadczenia kandydata:
a. o nieposzlakowanej opinii,
b. o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym
stanowisku,
c. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d. o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
e. o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub karno-skarbowe i przestępstwa popełnione umyślne,
f. o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym z dostępem ograniczonym,
g. o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
h. o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd,
i. rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać na adres: Żłobek Miejski nr 1
w Pieszycach ul. P. Własta 17 58-250 Pieszyce lub złożyć je w siedzibie żłobka z dopiskiem
na kopercie „Nabór na stanowisko pielęgniarki/ położnej w Żłobku Miejskim nr 1
w Pieszycach” w terminie:
do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00.
Oferty niekompletne, lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.
Pieszyce, 16 sierpnia 2021 r.
Małgorzata Siwiec
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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):
1. administratorem danych osobowych kandydatów podanych w dokumentach rekrutacyjnych
jest Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach, ul. P. Własta 17 58-250 Pieszyce,
2. w sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych P. Anetą Sadkowską pod adresem e-mail:
zlobek.pieszyce@wp.pl
3. informację o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu
o konkursie,
4. dane
osobowe
kandydatów
będą
przetwarzane
dla
potrzeb
udziału
w procesie rekrutacyjnym dotyczącym w/w stanowiska w Żłobku Miejskim nr 1
w Pieszycach,
5. przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się
w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę,
6. kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia
oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
7. dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu
rekrutacji na w/w stanowisko w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach,
8. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom,
9. dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie
będą podlegały profilowaniu.

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pielęgniarki/ położnej
w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach
KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko……………………….……………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………...……………………………...
3. Dane kontaktowe ......................................................................................................................
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)
4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku ………………………………….............................................
…………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………….
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
………………………………………………………………………………………………...
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku) ................................................................................................
…………………………………………..…………………………………………………….
…………………………………………..…………………………………………………….
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)
……….………………….……………………………..……………………………………...
………………………………………………………..….……………………………………
………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
……………………
(miejscowość i data)

…......……………………….
(podpis osoby ubiegającej się
o zatrudnienie)

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pielęgniarki/ położnej
w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach
…………………….., dnia ………………

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana ………………………………………………………………………………..
zamieszkała ……………………………………………………………………………………….
świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK za składanie fałszywych
zeznań
oświadczam, że:
a. posiadam nieposzlakowaną opinię,
b. mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
c. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych,
d. zapoznałam
się
z
klauzulą
informacyjną
i
wyrażam
zgodę
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
e. nie posiadam prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub karno-skarbowe i przestępstwa popełnione umyślne,
f. nie figuruję w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
z dostępem ograniczonym,
g. nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie została zawieszona ani ograniczona,
h. nie zostałam zobowiązana do wypełniania obowiązku alimentacyjnego/ wypełniam
obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd) *)
i. daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
*) niepotrzebne skreślić
………………………………………….
(czytelny podpis)

