
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KUCHARZA 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka  

ps. „GROM” w Chmielku 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – kucharza 

 

1. Przedmiot naboru:  

 

 stanowisko: kucharz 

 miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka  

ps. „GROM”  w Chmielku 

 okres zatrudnienia: od 1 września 2019 r. 

 wymiar czasu pracy: pełny etat 

 podstawa zatrudnienia: umowa o pracę 

 

2.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: 

 obywatelstwo polskie, 

 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,  

 niekaralność, 

 wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe – odpowiednie 

wyszkolenie w zawodzie lub deklaracja podjęcia nauki w zawodzie. 

 

3. Wymagania dodatkowe:  

 

 umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktów z dziećmi i ludźmi,  

cierpliwość i wyrozumiałość, 

 umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu, 

 kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, 

 obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość pomieszczenia kuchni szkolnej, 

jadalni oraz przestrzeganie higienicznego, zgodnego z HACCP wykonywania 

posiłków. 

 

4.  Ogólny zakres wykonywanych zadań:  

 

 znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszanie ich wartości oraz 

estetyki z zachowaniem pełnych norm żywieniowych, 

 wykonywanie prac związanych z przygotowaniem posiłków zgodnie z ustalonym z 

intendentem jadłospisem, 

 współpraca z intendentem, nauczycielami oraz innym personelem zatrudnionym w 

szkole, 

 przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych, 



 dbałość o powierzony sprzęt, jego sprawne funkcjonowanie i konserwację, prawidłowe 

zabezpieczenie powierzonego mienia,  

 podstawowe czynności związane z utrzymywaniem czystości, higieny pomieszczeń 

kuchennych i stołówki, 

 realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 

 list motywacyjny, 

 życiorys (CV), 

 kwestionariusz osobowy, 

 kserokopia świadectw i dyplomów potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz 

uzyskane kwalifikacje, 

 kserokopia świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej, 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 29 Rozporządzenia 

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

ochrony osób fizycznych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:  

 

1) termin składania ofert upływa z dniem 07 czerwca 2019 r.,     

2) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

3) oferty należy składać w sekretariacie Szkoły lub przesłać pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” 

Chmielek 81 

23-412 Łukowa 

 

7.    Pozostałe informacje: 

 

1) O rozmowie kwalifikacyjnej powiadomimy kandydatów telefonicznie. 

2) Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne 

kandydata oraz cechy osobowościowe. 

3) Dokumenty nieodebrane po upływie jednego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru 

zostaną protokolarnie zniszczone. 

4) Ostateczne rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 14 czerwca 2019r.  

5) Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania 

rekrutacyjnego. 

 

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 84 685 51 65.  

 

                                                                                            

(-)mgr  Zbigniew Sokal 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku                              


