
Ornontowice, dn. 12.04.2022

NABÓR NA STANOWISKO POMOC KUCHENNA

Dyrektor Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych  ogłasza nabór na stanowisko 

POMOC KUCHENNA

Przedmiot naboru

1. Stanowisko – pomoc kuchenna
2. Miejsce wykonywania pracy – Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych, 

Ornontowice, ul. Zwycięstwa 7
3. Wymiar etatu – etat
4. Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

Zakres obowiązków

1. Prace związane z przygotowaniem surowców i obróbką technologiczną zgodnie z wytycznymi 
ustalonymi przez kucharkę

2. Pomoc w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków
3. Dbanie o najwyższą jakość posiłków
4. Praca zgodna z wymogami podstawowych zagadnień higieny wymaganych od osób 

wykonujących czynności przy produkcji, przestrzeganie zasad GHP, GMP oraz procedur 
HACCP 

5. Wykonywanie wszelkiego rodzaju prac wynikających z planu zajęć kuchni
6. Wykonywanie wszystkich prac związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń zakładu
7. Utrzymanie czystości naczyń, narzędzi, zmechanizowanego sprzętu gastronomicznego, mebli,

pranie fartuchów
8. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz p/poż
9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

Wymagania

1. Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, mile widziane o profilu gastronomicznym
2. Aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy kuchennej. Kandydat/ka 

powinien/powinna odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz sprawnością fizyczną. Praca w
kuchni wiąże się z dużym zakresem prac w pozycji stojącej oraz przemieszczaniem ciężkich 
przedmiotów

4. Wysoka kultura osobista
5. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie
6. Dobra organizacja pracy – samodzielność, sumienność, dokładność, punktualność, 

dyspozycyjność
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz zdolność do korzystania z pełni praw publicznych



Dodatkowe atuty

1. Doświadczenie w żywieniu zbiorowym  
2. Wiedza gastronomiczna oraz o zdrowym żywieniu
3. Doświadczenie na podobnym stanowisku
4. Wykształcenie o profilu gastronomicznym

 

Niezbędne dokumenty

1. C.V 
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego Rozporządzenia O ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016)

Termin składania dokumentów  - 27.04.2022

Oferty można składać w siedzibie Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych, 
Ornontowice, ul. Zwycięstwa 7 w godzinach 7.00 – 15.00 lub mailowo na adres                           
zup@zup-ornontowice.pl

mailto:zup@zup-ornontowice.pl

