
Ogłoszenie nr 10/2021/PiO 

z dnia 8.11.2021 roku 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mikołaja Reja 2a 

ogłasza nabór  w celu zatrudnienia pracownika na stanowisku kucharza w Domu Dziennego 

Pobytu nr 2 „Magnolia”- 1 etat, od dnia 01.01.2022 r. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do składania ofert pracy na 

stanowisko kucharza w Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia”, ul. Grzegorza Piramowicza 27,  

47-200 Kędzierzyn-Koźle: wymiar 1 etat, w podstawowym systemie czasu pracy, praca w kuchni, osoby 

spełniające następujące wymagania: 

1) posiadające obywatelstwo polskie, 

2) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych, 

3) posiada wykształcenie w zawodzie kucharz: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe 

 

Preferowane będą osoby dysponujące umiejętnością obsługi urządzeń AGD i profesjonalnego sprzętu 

kuchennego, posiadające doświadczenie w pracy w żywieniu zbiorowym oraz posiadające aktualną 

książeczkę do badań sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Pozostałe cechy pożądane od kandydatów: dobra organizacja pracy, wielozadaniowość, skrupulatność, 

dbanie o porządek, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność i łatwość  

w nawiązywaniu kontaktu z osobami starszymi. 

 

Wymagane dokumenty: 

1) Życiorys (CV - imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane prze osobę ubiegającą 

się o zatrudnienie np.  numer telefonu, e-mail, adres do korespondencji, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) 

2) List motywacyjny 

3) Kserokopie* dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

4) Kserokopie* dokumentów potwierdzających staż w pracy (np. świadectwa pracy) 

5) Kserokopia* aktualnej książeczki do badań sanitarno-epidemiologicznych 
6) Wymagane oświadczenia (druk do pobrania). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach 

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzyn-Koźle ul. Mikołaja Reja 2a, 

dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny znajdującej się na parterze budynku lub dostarczyć 

do sekretariatu Ośrodka  poniedziałek 700 – 1600 , wtorek-piątek  700 – 1500  z dopiskiem: „Nabór na 

stanowisko kucharza w Domu Dziennego Pobytu nr 2” w terminie do dnia 19.11.2021 r. do godziny 

15.00.              

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę faktycznego ich wpływu  

do Ośrodka. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie tego terminu nie będą 

rozpatrywane i zostaną zwrócone kandydatowi. 

 

 

DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

Agata Morkis (-) 

 

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.) postępowanie 

kwalifikacyjne objęte niniejszym ogłoszeniem nie stanowi naboru na wolne stanowisko urzędnicze i nie podlega 

przepisom ww. ustawy określającym zasady tego naboru. 

*    Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” 

 


