
Ogloszenie nr 7/2021/PiO 
z dnia 26.07.2021 roku 

Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Kydzierzynie-Kozlu 
z siedzib~ w K>dzierzynie-Kozlu przy ul. Mikoiaja Reja 2a 

ogiasza nab6r w celu zatrudnienia pracownika na stanowisku 
intendenta w Domu Dziennego Pobytu· nr 3 

w Miejskim: Osrodku Pomocy Spolecznej 
w K>dzierzynie-Kozlu -1 etat, zatrudnienie od I wrzesnia 2021 r. 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Kydzierzynie-Kozlu zaprasza.do skladania ofert pracy na stanowisko 
. intendenta w Domu Dziennego Pobytu nr 3 . . . 

Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Kydzierzynie-Kozlu: wymiar pracy jednego pracownika to I eta! 
w podstawowym systemie czasu pracy, osoby spelniaj~ce nastypuj~ce wyrnagania: 

I podstawowe: 

I) posiadaj~ce obywatelstwo polskie, 
2) posiadaj~ce peln~ zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystaj~ce f pelni praw publicznych, 
3) posiadaj~ce wyksztalcenie zasadnicze· i dwuletni staz pracy lub sredn!e i rok statu pracy ( o profilach 

umozliwiaj~cych wykonywanie zadait na stanowisku np. profil gastronomiczny, techno log iywienia zbiorowego, 
dietetyk lub profil ekonomiczny). 

II dodatkowe: 
I) doswiadczenie na podobnym stanowisku lub w pracy' administracji biurowej, 
2) umiejytnosc pracy w zespole, komunikatywnosc i wysoka kultura osobista, 
3) znajomosc przepis6w i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP, GHP i znajomosc zasad iywienia, 
4) umiejytnosc obslugi komputera otaz urz~dzen i program6w biurowych MS Office lub Open Office, intemetn, 
5) znajomosc i. umiejytnosc stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowosci i przepis6w dotycz~cych 

gospodarki magazynowej oraz znajomosc podstawowych przepis6w dotycz~cych zam6wien publicznych, 
6) rzetelnosc, umiejytnosc <;fektywnej orgilnizacji czasu pracy, 
7) posiadanie ksi~zeczki do cel6w sanitamo-epidemiologicznych, 

Wymagane dokumenty: 

I) iyciorys CV (iinil' i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobl' ubiegaj~c~ sil' 
o zatrudnienie np. telefon, e-mail, adres do korespondencji, wyksztalcenie, kwaliflkacje zawodowe, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia), 

2) list motywacyjny, 
3) kserokopie* dokument6w potwierdzaj~cych posiadane wyksztalcenie, 
4) kserokopie* dokument6w potwierdzaj~cych sta:i: w pracy (rip. swiadectwa pracy), 
5) kserokopie* dokument6w potwierdzaj~cych doswiadczenie w pracy (zaswiadczenia, opinie itp.), 
6) wymagane oswiadczenia ( oswiadczenie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj~cej sil' o zatrudnienie, 

klauzula informacyjna RODO- druki do pobrania). 

Wymagane dokumenty.aplikacyjne naleiy skladac w formie pisenmej w zaklejonych kopertach w siedzibie Miejskiego 
Osrodka Pomocy Spolecznej w Kydzierzyn-Kozle ul. Mikolaja Reja 2a, pok6j nr 214 (II piytro) w godz. poniedzialek 
700

- 1600
, wtorek-pi~tl'k 7°0

- 1500 z dopiskiem: ,Nab6r na stanowisko intendenta w Domu Dziennego Pobytu nr 3" 
w terminie do dnia 06.08.2021 r. do godziny 15.00. Za termin zlo:ienia dokument6w aplikacyjnych uznaje sil' daly 
faktycznego ich .wptywu do sekretariatu Osrodka. Dokumenty aplikacyj"e zlozone lub nadeslane po uplywie tego 
terminu.nie byd~ rozpatrywane i zostan~ zwr6cone kandydatowi. 

Na podstawie art. 12 ustawy .z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz~dowych postl'powanie kwalifikacyjne obil'\e 
· niniejszym ogloszeniem nie stanowi naboru na wolne stanowisko urzydnicze i nie podlega. przepisom ww. ustawy 

okreslaj~cym zasady tego naboru. 

* Kserokopie dokument6w musz~ bye poswiadczone przez kandydata ,za zgodnosc z oryginalem" 

DYREKTOR 
· Miejskiego Osrodka Pomocy 

Spolecznej wKydzierzynie-Kozlu 
Agata Morkis (-) 


