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INFORMACJE OGÓLNE 

Data sporządzania opisu  : 22.12.2014 

Pracownik  ds. 
współpracy z klientem  

: Małgorzata Łyko-Szczygieł – Dyrektor żłobka 
Mariusz Dziedzic – Specjalista ds. rekrutacji  

Status oferty  :  Aktywna 

SZCZEGÓLY DOT. FIRMY 

Nazwa firmy : Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak- Dżyberti 

Adres : ul. Ozimska 184 

Kod pocztowy, 
miejscowość 

: 45-310 Opole 

Podstawowa działalność 
firmy  

: Działalność usługowa: doradztwo, szkolenia, Coaching  

Kontakt w firmie z  : Joanna Kasprzak-Dżyberti  

Stanowisko : Właściciel firmy 

Telefon : 77 4021481 

E-mail  : biuro@dobry-projekt.pl  

www :  www.dobry-projekt.pl  

numer nip  : 9910015931 

INFORMACJE DOT. MIEJSCA PRACY 

Nazwa firmy (jeśli inna w 
miejscu pracy) 

 Niepubliczny Żłobek „Małe Nutki” 

Adres  ul. Niemodlińska 60 

Kod pocztowy, 
miejscowość 

 45-865 Opole 

E-mail   dyrektor@malenutki.pl  

www  www.malenutki.pl  

Stanowisko  : Personel pomocniczy – woźna  

Środowisko pracy : praca na terenie żłobka 

OPIS STANOWISKA PRACY 

Nazwa stanowiska : Personel pomocniczy – woźna  

cel stanowiska  : utrzymanie porządku i czystości w żłobku oraz dbanie o 
bezpieczeństwo otoczenia 

Ilość potrzebnych 
pracowników 

: 1 

Data rozpoczęcia pracy  
( przewidywany ) 

: Luty 2015 

przełożony funkcjonalnie : Dyrektor żłobka 

przełożony służbowo  Dyrektor żłobka 

współpraca wewnątrz 
firmy  

: z Dyrektorem placówki, z opiekunami, z położną 

rodzaj umowy :  Umowa o pracę  

wynagrodzenie : : 1750 zł/ brutto w okresie próbnym (3 miesiące) 

Warunki pracy ( opis 
miejsca , terytorium ) 

: praca na terenie żłobka oraz w jego bezpośrednim otoczeniu (posesja) 
 

Czas pracy  : Pełny etat ( 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu) 
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Zakres podstawowych 
obowiązków :  

: 1. Utrzymanie nieskazitelnej czystości na terenie żłobka (w salach, 
toaletach, na korytarzu, w szatni); 
2. Dbanie o przestrzeń dookoła budynku żłobka, w tym prace 
sezonowe (grabienie liści, odśnieżanie itp.); 
3. Dbanie o teren zielony wokół żłobka (trawniki, rabaty, plac zabaw 
dla dzieci); 
4. Obsługa pralki i suszarki  
5. Kontrola bezpieczeństwa otoczenia;  
6. Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi placówki oraz opiekunkom 
braków, szkód oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem placówki; 
7. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

Zakres uprawnień  : do zgłaszania braków, szkód, usterek i zagrożeń związanych z 
bezpieczeństwem; do dysponowania sprzętem i środkami czystości 

Zakres 
odpowiedzialności  

: za porządek i czystość na terenie żłobka; za bezpieczeństwo otoczenia 

PROFIL STANOWISKA 

wykształcenie niezbędne  : podstawowe 

wykształcenie pożądane  : średnie 

doświadczenie 
niezbędne  

: pół roku doświadczenia jako woźna/y 

doświadczenie pożądane  ponad roczne doświadczenie w pracy jako woźna/y 

niezbędna wiedza 
specjalistyczna  

: - 

niezbędne uprawnienia, 
certyfikaty, 
zaświadczenia 

: zaświadczenie o niekaralności; aktualne badania sanitarno-
epidemiologiczne;  

umiejętności niezbędne 
na stanowisku 

: umiejętność utrzymywania w czystości dużego terenu; umiejętność 
pracy z dziećmi i rodzicami dzieci; umiejętność radzenia sobie ze 
stresem; 

języki obce   - 

PROFIL KOMPETENCYJNY 

kompetencje 
ogólnofirmowe  

 cierpliwość; energiczność, współpraca w zespole  

kompetencje 
stanowiskowe  

 bardzo dobra organizacja pracy; sumienność; dokładność; 
komunikatywność 

INFORMACJE DODATKOWE 

Inne wymagane cechy:  dyspozycyjność  
brak nałogów 
wytrzymałość fizyczna 

 


