
 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 

Dyrektor Domu Dziecka  
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 8 

poszukuje kandydata do pracy 
na stanowisku kucharz/kucharka 

 
 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować m. in. następujące 

zadania: 

• przygotowywanie posiłków dla wychowanków placówki zgodnie z jadłospisem; 

• dbałość o właściwą kaloryczność posiłków i zgodność z normami żywienia zbiorowego; 

• uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;  

• przestrzeganie zasad technologii i higieny zbiorowego żywienia;  

• dbałość o estetykę i jakość przygotowywanych posiłków;  

• utrzymanie czystości pomieszczeń kuchennych oraz urządzeń gastronomicznych; 

• współpraca z intendentem. 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie minimum zawodowe o specjalności gastronomicznej; 

• doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kucharza/kucharki; 

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza/kucharki; 

• posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

Poszukujemy osoby: 

• ze znajomością zasad zdrowego żywienia; 

• z umiejętnością samodzielnego organizowania pracy; 

• dyspozycyjnej i odpowiedzialnej w wypełnianiu obowiązków służbowych; 

• z umiejętnością współpracy w zespole. 

Informacja o zasadach i warunkach zatrudnienia:  

• praca w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 8;   

• forma zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Wymagane dokumenty:  

• życiorys zawodowy (CV) zawierający przebieg nauki i pracy zawodowej, opatrzony 

własnoręcznym podpisem (zawierające klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018.1000 z dnia 24.05.2018r.);  

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów poświadczających 

doświadczenie na stanowisku kucharza/kucharki; 



• inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności; 

• podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  

z pełni praw publicznych; 

• podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

• podpisane oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

zawodu kucharza/kucharki w placówce opiekuńczo – wychowawczej; 

• kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.  

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata 

klauzulą „za zgodność z oryginałem”. 

Miejsce i termin składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko 

kucharz/kucharka”  należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.10.2019 r.  

do godz. 14.00 w sekretariacie Domu Dziecka przy ulicy Skarbowej 8 w Kędzierzynie-

Koźlu lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres. 

Procedura naboru: 

• dokumenty, które wpłyną do placówki po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą 

rozpatrywane;  

• wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze 

zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru; 

• kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą 

powiadamiani o dalszym toku naboru; 

• informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Domu Dziecka  

w Kędzierzynie-Koźlu;  

• dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone 

do jego akt osobowych;  

• po przeprowadzeniu naboru dokumenty złożone przez kandydatów można odebrać 

osobiście w sekretariacie Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, a w przypadku ich nie 

odebrania po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich 

zniszczenie;  

• w przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty kandydatów będą wydawane 

ich nadawcom albo komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty unieważnienia 

naboru. 

 

 


