OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 45,
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15
ogłasza nabór na wolne stanowisko intendenta

I Wymagania niezbędne
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia,
dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne).
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Znajomośd przepisów HACCP.
7. Znajomośd programu Vulcan – Stołówka Optivum.
8. Znajomośd zasad żywienia i norm żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
żywieniowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną.
II Wymagania dodatkowe
1.
Umiejętnośd analitycznego myślenia.
2.
Samodzielnośd, jak i umiejętnośd pracy w zespole.
3.
Terminowośd, rzetelnośd i odpowiedzialnośd.
4.
Komunikatywnośd i wysoka kultura osobista.
5.
Odpowiedzialnośd za realizację zadao.
III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta
Zakres obowiązków
1. Codzienne zaopatrywanie szkoły w żywnośd i wydawanie do bezpośredniego użycia.
2. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych.
3. Sporządzanie jadłospisów.
4. Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów
znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie.
5. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6. Przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP.
7. Rozliczanie stanu magazynu.
8. Rozliczanie faktur.
9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z organizacji
pracy w szkole.
IV Informacja o warunkach zatrudnienia
1. Miejsce pracy – Zespół Szkół Specjalnych nr 45, 42-224 Częstochowa ul. Czecha 15
2. Wymiar ¼ etatu.
3. Zatrudnienie na czas określony do 30.06.2020r.
3. Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2019r.
4. Bezpieczne warunki pracy.
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V Wymagane dokumenty
List motywacyjny.
CV.
Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukooczone kursy, szkolenia.
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Oświadczenie o niekaralności.
Kopie świadectw pracy.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) na potrzeby
związane z ogłoszonym naborem – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Dokumenty należy składad osobiście w sekretariacie szkoły lub przesład pocztą na adres:
Zespół Szkół Specjalnych nr 45, 42-224 Częstochowa ul. Czecha 15.
Termin składania ofert od 4.07.2019 r. do 18.07.2019 r. do godz. 15 00 (decyduje data
wpływu dokumentów do ZSS nr 45). Oferty, które wpłyną po terminie, będą nieczytelne lub
nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Oferty powinny byd opisane „Nabór na stanowisko intendenta w Zespole Szkół Specjalnych
nr 45 w Częstochowie”.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują
się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagao zawartych
w ogłoszeniu, nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskad telefonicznie
informacje o tej sprawie. Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach
i godzinach pracy sekretariatu Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie,
tel. 34 324 65 35.

Załącznik nr 1

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1), w skrócie „RODO”
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół
Specjalnych nr 45 jest Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15,
42-224 Częstochowa, tel. 34 324-65-35, e-mail: zss45@edukacja.czestochowa.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych Pani/Pan skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych za pośrednictwem adresu iodeb@sod.edu.pl. lub nr tel. 34 362 51 05.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywad się na podstawie RODO oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji.
5. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
6. Kandydat ma prawo wycofad zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem zgody (dot. danych przetwarzanych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a „RODO”).
7. Kandydat ma prawo żądania od Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

