
OFERTA PRACY 

na wolne stanowisko POKOJOWEJ 

w Klubie Malucha w Mechnicy 

1.Nazwa i adres jednostki : Klub Malucha w Mechnicy, ul. Młyńska 40, 47-214 Mechnica 

2.Stanowisko: pokojowa (stanowisko pomocnicze) 

3.Wymiar czasu pracy: pełny etat (lub inny wymiar, do uzgodnienia z Kierownikiem Klubu) 

4.Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

5.Przewidywany termin zatrudnienie: sierpień 2022r. 

Do naboru może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania: 

I. Wymagania konieczne: 

1. posiada obywatelstwo polskie, 

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie widnieje  

w Rejestrze Sprawców Przestępstw Seksualnych z dostępem ograniczonym, 

3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

4. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na ww. stanowisku, 

5. wykształcenie minimum zawodowe.  

II. Wymagania dodatkowe: 

1. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka, 

2. wysoka kultura osobista, systematyczność i staranność, 

3. umiejętność pracy w zespole. 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pokojowej: 

1. utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń Klubu, oraz używanego wyposażenia, 

2. dostarczanie posiłków na salę, oraz pomoc przy ich wydawaniu, oraz karmieniu dzieci, 

3. pomoc w obsłudze dzieci, przy czynnościach higienicznych, przygotowywaniu miejsc do 

leżakowania, 

4. przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń Klubu, 

5. pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu.  

IV. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny/podanie o pracy; 
b) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
c) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe; 
d) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 
f) oświadczenie kandydata, iż nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców 

Przestępstw na      Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; 
g) oświadczenie kandydata o braku skazania  za inne przestępstwo umyślne; 



h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego 
stanowiska; 

i) podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz                                            
z oświadczeniem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeni a 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 tych danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o dobrowolnym wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych podawanych nieobowiązkowo , czyli innych niż wynika to 
m.in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia  1997  r.  
o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz 
innych przepisów szczególnych  (dotyczy  osób,  które  wyraziły  zgody  na  przetwarzanie  
ww.  danych)  (wg załączonego wzoru). 

 

1. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, o których mowa wyżej, należy czytelnie podpisać i składać  

w zamkniętych kopertach opatrzonych   napisem: ,,Nabór na stanowisko pokojowej Klubu 

Malucha  w Mechnicy ", w punkcie obsługi mieszkańca Urzędu  Gminy  

w Reńskiej Wsi,  ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, lub przesłać na powyższy adres pocztą. 

 

Oferty należy  złożyć w  nieprzekraczalnym  terminie  do dnia 1.07.2022r. do godz.10.00  

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Reńska Wieś. 

 

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty 
kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu 
wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. 
 
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani  
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Reńska Wieś www.bip.renskawies.pl (zakładka: Praca-Konkursy na stanowiska) oraz na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.  
 
 
 
 

                                                                                                      Kierownik Klubu Malucha  

                                                                                                      w Mechnicy 

                                                                              /-/ Jowita Śliwińska



 


