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Zakres obowiązków na stanowisku:
przepisami prawa oraz statutem
kierowanie działa|nościązłobka zgodnie z obowiązującyrni
zewnątrz,
Samorządowego Złobka,,Małe Misie" i reprezentowani9 ę9 "u
opiekuńczej oraz
2) zapevłnienie dzieciom-bezpieczeństwa iwłaściwejopieki pielęgnacyjnej,
potrzeb kazdego dziecka,
edukacyjno _*y"howuw czej'zuwzględnieniem ind}widualnych
3) prowadzenie procesu rekrutacj i i związane1 ztym dokumentacji,
aj pełnienie funkcj i pracodawcy wobec pracowników _żłobka,
j właściw"i,goór| z przepisarli dyspónowanie środkami fi nansowymi,
5
w tym przestrzęgafie
Zj rń:iąar^ie iowierzónym majątkiem i jego nalese zabezpieczenie,
dyscypliny finansów
_ __ _l^__.^_ , .
sprawozdawczości,
sporządzanie
tym
zadan,w
zjteńinówe i rzetelne realizówanie
opieki w żłobku,
ajulao*anie pozyt}wnego wizeruŃu jednostii i dóskonalenie standardów
1)

publicznych,

Oferty kandydatów powinny zawieraćz
List motywacyjny podpisany własnoręcznie,
(C.V),
2) życioryŚ, opiŚ"- aotychczasowej pracy zawodowej
żłobka,,MałeMisie"
3) pisemną koncepcję funkcjonow*iu i rołwoju Samorządowego
w Wysiołku Luborzyckim ,
orazkwalifikacje ( np, dyplomy,
4) kopie dokumentów potwierd zającychposiadane wykształcenię
z otyginńemptzez kandydata,
certyfikaty,świadectwa, ."ko1ne.rduł.;, p'ot i.. dzone zazgodnośó
( np. świadectwaptacy,
5) Kopię łokumęntów potwierdzającychwymagany stażpracy
z oryginałem przęz kandydata,
zaśvłiadczenię z zakJńpracy) pót*ierd"on e ia zgo dnośó
1)

6) Posiadane referencj e,

do wykonywania pracy na
7) Zaświadczenieo ,ińi. zdrowia i braku przeciwwskazańzdrowotnych
stanowisku kierowniczym,
orazkorzystaniu z pełni praw
8) oświadc zenie ońŃ Źdohoścido cąmności prawnych
publicznych,
'l;
os*iua.zenie o niekaralnoś ci zaprzestępstwo popełnione umyślnie,
polskiego,
t'O; OSwiaa czenię o posiadaniu obywatelstwa
danych osobowychzawartych w ofercie dla
11) oświadczęnięo wyrażeniu zgody nip,rr"t**zan|e
z dnia29 sierpnia I997r, o ochronie
potrzeb niezbędnych do realizu.;I tónt*ru, zgodnie z Ustawą
burryct osobowyóh (Dz.|J. z2016r. poz.922 zpóźn. zmianami)
publikacji w Biuletynie Informacji
12) oświadczenieo przyjęciu do wiadomości iakt obowiązku
wyniku przeprowadzenianaboru,
Publicznej danych osobowych w przypadku zatrudnienia w
pracownikach samorządowych (Dz,U, z
zgodnie , *y*ogńi ustŃ z zi tistópaaa 2008r. o
20I 6r., poz. 9O2 z póżn. Zmianami),

oraz terminz\ożelia
III. Termin i miejsce złożeniaoferĘ o prrystąpienie do konkursu
wymaganych dokumentów:
kopercie z dopiskiem,,koŃurs na
wymagane dokumenty aplikacyjne należy ńożyćw_zaklejonej
", w formie pisemnej,
Dyrektora Samorządowego żłobka,,MałóMisie" w Wysiółkuluborzyckim
Luborzyca 97,32_0l0Luborzyca_
w języku polskim .urriari"Gminy Kocmyrzów_Luborzyca,
dnia
Dziennik podawczy lub przesłaó nu udr", Uizędu Gminy *ocmyrzów-Lubotzycado
data wpływu oferty do Urzędu lub
28.05.2018 r. do godziny 12.00(o zachowaniuierminu decyduje
data ńożęnia w U rzędzie).
drogą elektroniczną,
Nie ma mozliwościpr"y;i"o*ania dokumentów aplikacyjnych
pó wyzej określonym terminie, nie będą
Aplikacje, które wpły nąbądżzostanąńożotędoiJrzędu
rozpatrywane.
o kontaktu e_mail,
Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego

