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Dyrektora Złobka Miejskiego ,rleśna Polana" w Stargardzie

z dnia 7listopada 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Referenta ds. administraryjnych

Na podstawie art. 12 - ]5 ustawy ustąwy z dnia 21 listopada 2008 x o prącownilrach

samorzqdowych (tj. Dz. U. z 2008 x, poz.I260) zarzqdzam, co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Referenta ds. administracyjnych Żłobka Miejskiego ,,Leśna

Polana" w Stargardzie.

§2
Zatńerdzan treść ogłoszenia o koŃursie, o którym mowa w § 1, stanowiącego zńącnik Nr 1

do niniej sz ego zarządzenia.

§3
Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicmej Żłobka

Miejskiego ,,Leśna Polana" w Stargardzie, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka

na os. ZachódA4 w Stargardzie oraz na opublikowaniu na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego

w Stargardzie.

§4
Wykonanie Zarządzeńa powierzam Starszemu specjaliście ds. kadrowych.

§5
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Załączńkdo Zarządzenia Nr 4ll20l8
Dyrektora ŻłobkaMiejskiego,,Leśna Polana"
w Stargardzie
z dnia7 listopada 2018 r,

Dyrekto r Żłobka Miej skiego rrleśna Polana'o w Stargardzie

z siedzibą na os. Zachód A4
ogla§za nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

1. Nazrva i adres jednostki:

ŻłobękMiejski,,Leśna Polana" w Stargardzie, os. ZachódA4,73-110 Stargard, tel. 91 573-50-10.

2. Wymiar cza§u pracy: 1 etat.

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możIiwością zatrudnienia na czas

nieokreślony.

4. \ilymagania niezbędne:

l) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolnośó do czynności prawnych oraz korzysta zpełń praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądll za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią

5) wyksźałcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliiviające

wykonywanię zńń zgodnie z zakłesem obowiązków.

5. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi lxządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się komputerem

w zakresie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i Intemetu;

2) komunikatywność, kreatywność;

3) odporność na stres, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, samodzielność i zdolność

analitycznego myślenia, dokładnośó, terminowośó, dyspozycyjność, umiejętnośó pracy

w zespole;

4) kwalifikacje niezbędne do pracy z dzięćmi do lat 3, o których mowa w ustawie z dnia

4 lutego 20ll r. o opiece nad dzieómi w wieku do lat 3 (tj. Dz. IJ. z 2018 r. poz. 603

zezm.);.

6. Zakots obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:

1) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

2) prowadzenie dokumentacji przyjęć i rezygnacji dzieci;

3 ) prowadzenie Ę estru zarządzeń wydawany ch ptzez Dyrektora;



4) protokołowanie spotkań kierownictwa Żłobka;

5) nadzór nad stroną internetową Żłobka i bieżące dostarczanie informacji dla prowadzącego

stronę;

6) nadzór nad personelem prowadzącymkronikę Żłobka;

7) zastępstwo w trakcie absencji personelu pomocniczego i obsługi (starsza pielęgniarka,

starszy opiekun, pielęgniarka, opiekun, młodszy opiekun).

7 . Wy|<az wymaganych dokumentów :

1) list motywacyjny;

2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV);

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

5) kopie dokumentów potwierd zający ch posiadane wyksźałcenie;

6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

7) ewentualne kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy;

8) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełń

praw publicznych;

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazń zdrowotnych do pracy na stanowisku;

11) oświadczenie kandydata o rękojmi naleffiego sprawowania opieki nad dziećmi;

12) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza

rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

l3)oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki

obowiązek zostń nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub

zatlv.ter dzone go przez sąd1'

l4)Oświadczenie o wyrźeniu zgody naprzetwarzarie darrych osobowych zgodnie ztreścią:

,,Wytńam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobęk Miejski ,,Leśna

Polana" w Stargardzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeńa Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w rwiązkuzprze§latzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia d},rektwvy 95l46lWE (ogólne rozporządzeńe o ochronie danych)

(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w celu wzięcia udziahl w konkursie na Referenta

ds. administracyj nych Żłobka Miej skie go,,Leśna Polana" w Stargardzie ;

l5)oświadczenie o zapoznaniu się z Hauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzartia danych

osobowych*.



Kandydat rvyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umoyvy o pracę zobowiązany będzie

przedłoĘć zaświadczenie o niekaralności uzskane na własny koszt z Krajowego Rejestru

Karnego.

Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata a kserokopie świadectw

i zaświadczeń winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

8. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty naleĘ składać w sekretariacie Złobka \ub przesyłać pocztą w terminie do 20 listopada

2018 n

(uwaga: liczy się data wpływu do Żtobta Miejskiego ,,Leśna Polana" w Stargardzie)

na adres:

Żłobek Miejski,,Leśna Polana" w Stargardzie

z siedzibq na os. Zachód A 4,

73 - 110 Stargard - w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na referenta ds.

administracyjnych w Żobku Miejskim,,Leśna Polana" w Stargardzie"

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Uwaga:

1. Dokumenty składane w języku obcym naleĘ ńożyówrazztłumaczeniem najęzyk polski.

Z.}ferty które wpĘną do Żłobka niekompletne lub po vłyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocńą

elektroniczną, o terminie i miejscu roznowy kwalifikacyjnej.

4.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka

Miejskiego,,Leśna Polana" w Stargardzie,natablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobkana os. ZachódA4

w Stargardzię oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

5. Oferty niewykorzystane w naborze zostanązńszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Złobku Miejskim ,,Leśna Polana" w Stargardzie

w miesiącu pńdziemiku 2018 r. wyniosł 6,I4Yo.

Dyrektor Żłobka Miej skiego,,Leśna Polana"

w Stargardzie

Renata Rucińska



* xt łuzulł INFoRMACvJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2Ot6/679 z27,04.2OL6r,

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dvrekwwy 9S/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danychJ

(Dz.U, UE. L.z2O16 r. Nr ].],9, str, 1J - dalei RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych iestŻłobek Miejski ,,Leśna Polana" w Stargardzre z siedzibą pod

adresem: 73 - LtD Stargard, os. Zachód 44, posiadający NIP: 854-23-86-767, REGON: 32087872,3,

reprezentowany przezi Dyrektor - Renatę Rucińską.

2. Inspektorem ochrony danych w Żłobku Mieiskim ,,Leśna Polana" w Stargardzie jest Pan Łukasz

Rozesłański posiadająry e-mail: IO D @ ZLOBEK. STARGARD,PL

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta

ds. administracyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnejzgody,

4, Pani/a dane osobowe nie będą prze|<azywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

5. Adminisfiator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko,

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanią

którego dokonano na podstawie zgody w5lrażonej przed jej cofnięciem. oświadczenie o cofnięciu zgody na

przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres

mailowy: IOD @ZLOBEK.STARGARD.PL

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych iest dobrowolne, ale konieczne dla celów zvńązanych z przeprowadzeniem procesu

rekrutacji na ww. stanowisko.

Klauzulę otrzymałam/em:

data / czytelny podpis


