
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2022  
Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy 

(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 17.02.2022 r. 
 
 

Zespół Żłobków Miejskich Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór                                             

na stanowisko : Pokojowej 
 
 

Wymagania, które powinien spełniać kandydat: 

 

niezbędne: 

• wykształcenie średnie, 

• nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw 

publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się 

nieposzlakowaną opinią, 

• osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem 

za inne przestępstwo umyślne, 

• nieposzlakowana opinia. 

 

dodatkowe: 

• dokładność, sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, 

• umiejętność dobrej organizacji pracy, 

• wrażliwość na potrzeby małych dzieci, 

• nastawienie na współpracę z zespołem. 
 
Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należało między innymi:  

• utrzymywanie w należytym stanie i czystości naczyń kuchennych, sprzętu, urządzeń, 
zabawek i bielizny grupy dziecięcej,  

• utrzymywanie w czystości pomieszczeń grupy w oparciu o przepisy sanitarno – 
epidemiologiczne,  

• pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przy dzieciach, takich jak: 
przewijanie, przygotowanie do leżakowania, układanie do snu, itp., 

 
• estetyczne nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków oraz pomoc podczas karmienia 

dzieci,  
• codzienne porządkowanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej, 

• wietrzenie sal i innych pomieszczeń dziecięcych,  
• dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń grupy,  
• utrzymanie w czystości ogrodu i terenu otaczającego budynek żłobka oraz czuwanie 

nad segregacją śmieci.  
 

Wymagane dokumenty: 

• CV i list motywacyjny,  
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej), 
• kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje  

i umiejętności, 

• aktualne badania sanepidowskie, 

• zaświadczenie o niekaralności (w późniejszym etapie naboru), wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w Zespole Żłobków Miejskich, 

• wypełnienie Załączników do ogłoszenia: 

 kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

 oświadczenia do naboru. 



 

Warunki zatrudnienia: 

- umowa o pracę – etat (40 godzin tygodniowo). 

 

Oferty należy składać osobiście bądź pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich                             

w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, w zamkniętych kopertach w terminie 

do 02.03.2022 r. do godz. 14:00 (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem: 

„Nabór nr 6/2022 na stanowisko pokojowej” 

 

Aplikacje, które wpłyną do ZŻM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

ZŻM zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych 

osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. 

 

Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej 

www.zlobkibydgoskie.lo.pl, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu 

Żłobków Miejskich www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej ZŻM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin RODO 

 

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące 

zbieraniu danych osobowych określone w 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. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., podaje następujące informację: 

 

Administratorem jest Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, 85-047 

Bydgoszcz tel. (52) 322 48 40, email: zzmbyd@wp.pl. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 728-86-87-97 email 

magda_goraczka@zlobkibydgoskie.lo.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków Miejskich 

ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz. 

Dane osobowe przetwarzane będą do celu związanego z rekrutacją na stanowisko określone 

w ogłoszeniu o naborze. 

Podstawy prawne: • art. 6 ust. 1 lit. a 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 r., art. 221 §1 Kodeksu pracy. 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującą administratora kategorią 

archiwalną. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze. W przypadku 

nie podania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie 

możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 


