Jedlina-Zdrój, 31.08.2021r.
OEL.2120.1.2021

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
ogłasza
konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju
I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju, ul. Słowackiego 5
II. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
Data zatrudnienia: od dnia 1 października 2021 roku.
Miejsce pracy: w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
Praca przy komputerze do 4 godzin dziennie,
Praca wymagająca kontaktów służbowych z klientami,
W miesiącu sierpień 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

III. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku:
1. Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi,
(preferowane kwalifikacje: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego),
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym z dostępem ograniczonym.
5. Kandydat nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została mu zawieszona oraz ograniczona.
7. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
8. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.
9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
10. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora żłobka.

IV. Wymagania dodatkowe:
1.Znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansów
publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i
przeciwpożarowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie
gminnym, Kodeksu Pracy.
2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
3. Zdolność rozwiązywania konfliktów.
4. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
5. Odporność emocjonalna i samokontrola.
6. Gotowość do stałego samodoskonalenia.
7. Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura
osobista.
8. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania działalności instytucji.
V. Zakres obowiązków:
Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie
stanowiska pracy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

VI. Wymagane dokumenty:

1) C.V. zawierające informację, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę
urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres
do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer
telefonu kandydata

3) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.
4)Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
5) Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: tj. – świadectwa pracy – w
przypadku pozostawania w stosunku pracy- zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające
okres zatrudnienia

6) Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących
skorzystać z przysługującego uprawnienia.

7) Oświadczenie o treści: „ nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe” potwierdzone własnoręcznym podpisem,

8) Oświadczenie o treści „ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
z pełni praw publicznych” potwierdzone własnoręcznym podpisem.

9) Oświadczenie, o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu
władzy rodzicielskiej.

10)Oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki
został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd.

11) Rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia.
12) Oświadczenie, że kandydat nie figuruje w danych Rejestru Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

13) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z
dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

14) Oświadczenie o "wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne
kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO" - potwierdzone własnoręcznym
podpisem.
Brak podpisu na CV, liście motywacyjnym, oświadczeniach i zgodzie będzie uznany za
brak spełnienia wymagań formalnych.

VII. Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpienie do konkursu:
1. Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym)
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju” w
terminie do 13.09.2021 roku, na adres Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2,
58-330 Jedlina-Zdrój lub składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w pok. nr 4
w godzinach pracy Urzędu.
2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą
poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie.
3. Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w
Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta niezwłocznie po
przeprowadzonym naborze.
4. Na każdym etapie prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego
unieważnienia.
5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Jedlinie-

Zdroju wraz z załącznikami do pobrania (opisem stanowiska) znajduje się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
www.bip.jedlinazdroj.eu.
Informacja w sprawie przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji
Informacja w sprawie przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330
Jedlina- Zdrój.
2. Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych, kontakt: tel.: 74 84 55 215, email: iodo@jedlinazdroj.eu adres do korespondencji:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina-Zdrój.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na
przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli
wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu
rekrutacji.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

________________________________________
[1]. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;
[2]. Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej:
RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3]. Art. 6 ust. 1 lit aRODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;
[4]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

