
DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PRZASNYSZU

ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątacz/sprzątaczka (3/4 etatu) 

w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Lipowa 8

1. Wymagania niezbędne: 
1) Obywatelstwo  polskie  lub  inne  zgodnie  z  art.11  ust.2  i  3  ustawy  o  pracownikach

samorządowych, 
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
3) Brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z

oskarżenia publicznego lub  umyślne  przestępstwo skarbowe, 
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem, 
5) Wykształcenie: minimum zawodowe 
6) Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz.
947, z późn. zm.); 

 

2. Wymagania dodatkowe: 
1) Sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań; 
2) Umiejętność dobrej organizacji pracy; 
3) Dyspozycyjność, odpowiedzialność;
4) Umiejętność pracy w grupie; 
5) Schludność i higiena osobista;
6) Mile widziane doświadczenie pracy na stanowisku objętym naborem;
7) Wysoka kultura osobista.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku: 
1) Utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach żłobka, przestrzeganie

zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż.; 
2) Racjonalne wykorzystanie środków czystości oraz dezynfekcyjnych; 
3) Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń; 
4) Czuwanie  nad  prawidłowym  zabezpieczeniem  okien,  drzwi,  wejść  zewnętrznych  do

Żłobka; 
5) Dbałość o stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń w tym dezynfekcję nocników;
6) Dbanie  o  prawidłowe  wyposażenie  pomieszczeń  sanitarnych  w  niezbędne  środki

czystości; 
7) Wydawanie posiłków dzieciom i pomoc przy karmieniu;
8) Sprzątanie po posiłkach;
9) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 
10) Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie; 
11) Zastępowanie opiekunki w przypadku nieobecności na sali;
12) Przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw;



13) Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy żłobka. 
 

4. Wymagane dokumenty: 
1. Podanie o zatrudnienie; 
2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę;  
3. CV  z  informacjami  o  wykształceniu  i  opisem  dotychczasowego  przebiegu  pracy

zawodowej i  oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie
naboru na cel naboru;

4. Oświadczenie o niekaralności;
5. Oświadczenie  o  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  i  korzystaniu  z  pełni  praw

publicznych; 
6. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku;
7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż prac.

5. Inne informacje dla kandydatów:  
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne
stanowisko sprzątacz/sprzątaczka w  Żłobku Miejskim w Przasnyszu” w formie pisemnej w
Żłobku Miejskim w Przasnyszu ul. Świerczewo 8 lub przesłać na adres Żłobek Miejski w
Przasnyszu, 06-300 Przasnysz ul. Świerczewo 8 do dnia 19.12.2018r. do godziny 15.00.  Nie
ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.


