
Nabór do pracy 

Stanowisko: Intendentka 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 

Termin składania dokumentów: 31.01.2018r. do godz. 16.00 w sekretariacie szkoły 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO  

W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY  

DANE PODSTAWOWE 

Nazwa stanowiska pracy: intendentka 
Wymiar zatrudnienia: ½ etat. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę do 31 sierpnia 2018r ( okres próbny) możliwość 
zatrudnienia na czas nieokreślony 

I Wymagania niezbędne  

1. Obywatelstwo polskie. 

2. Wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wyższe, mile widziane wykształcenie 

gastronomiczne, technologia żywienia, dietetyka, 

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.  

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

5. Nieposzlakowana opinia. 

6. Znajomość przepisów HACCP. 

7. Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, 

księgowania. 

8. Obsługa komputera ( excel, word). 

9. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

II  Wymagania dodatkowe:      

1. Umiejętność analitycznego myślenia. 

2. Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole. 

3. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność. 

4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista. 

5. Odpowiedzialność za realizację zadań. 

6. Samochód i prawo jazdy kat. B. 

 

 

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta 

1. Umiejętność wykorzystania zasad żywienia i norm żywieniowych 

umiejętność układania jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi. 

2. Przestrzeganie zasad HACCP i DPH w szkole. 



3. Naliczanie i przyjmowanie odpłatności za posiłki dzieci w szkole zgodnie z obowiązującą    

dokumentacją i przepisami. 

4. Rozliczanie stanu magazynowego. 

5. Branie udziału w inwentaryzacji.  

6. Współpraca z  Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku i Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Serocku. 

7. Znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności szkoły. 

8. Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

IV Obowiązki intendentki: 

1 Sumiennie wypełnia obowiązki zawarte w Regulaminie Pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Woli Kiełpińskiej. 

2 Przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych. 

3 Poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim 

(aktualna książeczka zdrowia). 

4 Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia szkoły w artykuły żywnościowe. 

5 Dba o prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych. 

6 Dba o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe. 

7 Prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z przepisami. 

8 Prowadzi dokumentację HACCP. 

9 Sprawuje nadzór nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z 

normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 

10 Sporządza raporty żywieniowe oraz dopilnowuje utrzymania się w stawce żywieniowej. 

11 Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres jednego 

tygodnia do wiadomości żywionych. 

12 Codziennie rano wydaje kucharce artykuły żywieniowe z magazynu w celu przygotowania 

posiłków. 

13 Odpowiada za pobranie i właściwe przechowywanie próbek żywnościowych. 

14 Ustala wartość szacunkową zamówienia na żywienie. 

15 Uczestniczy w komisji przetargowej. 

IV  Informacja o warunkach zatrudnienia 

1. Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej. 

2. Praca przy monitorze ekranowym. 

3. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach,  

4. Bezpieczne warunki pracy. 

VI  Wymagane dokumenty 

1. Curriculum vitae 

2. List motywacyjny 

3. Oświadczenie  o niekaralności 

4. Oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej 

5. Oświadczenie o pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych 

6. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii. 

7. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku 

8. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia 

9. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje 

10. Kopie świadectw pracy 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ1fHGzfLXAhWC_KQKHd2WCjoQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ops.serock.pl%2F&usg=AOvVaw3Lu4rdz1Fm6VAUAQMDZ-al
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ1fHGzfLXAhWC_KQKHd2WCjoQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ops.serock.pl%2F&usg=AOvVaw3Lu4rdz1Fm6VAUAQMDZ-al


Informacje dodatkowe: 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i  opatrzone 

klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie  Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w terminie do 24.01.2018r. do godz. 13.00 

z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Oferta pracy na stanowisko intendentki”.  

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu. 

2. Rozmowy z kandydatami wyłonionymi przez komisję odbędą się po przeprowadzeniu 

analizy złożonych dokumentów. 

3. Wyłonieni kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy telefonicznie na 

numer wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji. 

4.  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony  

w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. 

5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do 

jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną 

komisyjnie zniszczone lub zwrócone na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni 

od dnia zakończenia rekrutacji. 

6. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji zostanie podpisana umowa o pracę na 

czas określony do 31 sierpnia 2018r. 

 

7. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej  w 

siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej  

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  telefonu 227827550. 

  

 


