NABÓR NA STANOWISKO DIETETYKA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W GŁOGOWIE
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr1 w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko dietetyka
1.

Warunki zatrudnienia:
 forma zatrudnienia - umowa o pracę;
 wymiar zatrudnienia - 1 etat.
 data rozpoczęcia pracy – 01.09.2018

2.

Wymagania związane ze stanowiskiem
a)

niezbędne:





b)

dodatkowe:







3.

znajomość systemu HACCP;
umiejętność wykorzystania zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów;
umiejętność wykorzystywania programów informatycznych (oprogramowanie biurowe oraz programy
wspomagające obsługę magazynową);
umiejętność analitycznego myślenia;
umiejętność organizacji i planowania pracy;
obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność;

Zakres zadań:





4.

obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
wykształcenie średnie kierunkowe – dietetyk lub wyższe dietetyczne
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku dietetyka

sporządzanie jadłospisu dla dzieci według obowiązujących przepisów prawa
realizacja gospodarki magazynowej kuchni
nadzór i prowadzenie systemu HACCP
szkolenie personelu kuchni

Wymagane dokumenty:






CV, list motywacyjny;
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku dietetyka
oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji,
zgodnie z art. 7 ust. 1 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) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem. - podpisaną własnoręcznie.


oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną administratora danych osobowych.

Oferty należy składać w Przedszkola Publicznym nr 1 w Głogowie do dnia 27.08.2018

