OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA
Kierownik Centrum Usług Wspólnych Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko
intendenta/dietetyka:
1. Warunki zatrudnienia:
 pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy po tym okresie
możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 wymiar zatrudnienia 1 etat
 praca w budynku i poza nim
2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) Niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska - wykształcenie wyższe lub średnie
w kierunku: technolog żywienia, dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne,
 stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku
intendenta/dietetyka,
 znajomość przepisów GHP i HACCP
 znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych
 sprawna obsługa komputera (programy do obsługi stołówek, Excel, Word)
b) wymagania dodatkowe:
 umiejętność analitycznego myślenia,
 samodzielność w wykonywaniu zadań i umiejętność pracy w zespole,
 kreatywność, sumienność i dobra organizacja pracy,
 umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi i uczniami,
 znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności przedszkola i szkoły,
 znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendent/ dietetyk:
 sporządzanie jadłospisów dla przedszkoli i szkoły z uwzględnieniem kaloryczności i
gramatury potraw,
 prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych
artykułów żywnościowych,
 wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem,
 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem
posiłków zgodnie z normami HACCP,
 realizacja zakupów artykułów żywnościowych w przedszkolach i szkole ,
 nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych
 przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z
procedurami
 zamawianie towarów bezpośrednio u producentów, rolników oraz dbałość o jakość
produktów
 zaopatrywanie placówek oświatowych w żywność ekologiczną z certyfikatami










sporządzanie raportów żywieniowych uwzględniających również statystyki produkcji,
wyrzucanego jedzenia oraz surowców wyrzucanych jako zepsute i/lub
przeterminowane,
sporządzanie dokumentacji niezbędnej do realizacji Zamówień Publicznych,
systematyczne wypełnianie zapotrzebowania na żywność,
budowa świadomości dzieci dotyczących zdrowego odżywiania się, piramidy
żywieniowej oraz negatywnego wpływu marnotrawstwa jedzenia na środowisko i
życie społeczne,
praca nad ujednolicaniem menu w przedszkolach oraz szkole,
wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika wynikających z
organizacji pracy w placówce

4. Wymagane dokumenty:
 CV, list motywacyjny,
 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i
umiejętności,
 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
intendenta,
 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
 klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej
„RODO”),
5. Miejsce i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty
kompletu dokumentów w terminie do dnia 15 września 2019 r. (decyduje data wpływu
dokumentów do CUWI) na adres:
Centrum Usług Wspólnych Izabelin
ul Szkolna 2a Hornówek
05-080 Izabelin
Z dopiskiem na kopercie:
Intendent/dietetyk
Rozmowy z kandydatami odbędą się po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów.
Wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy telefonicznie – na numer
wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 111 00 75

