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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  : Położna/ Pielęgniarka  

Środowisko pracy : Praca z dziećmi 

OPIS STANOWISKA PRACY 

Nazwa stanowiska : Położna / Pielęgniarka  
posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z Ustawą z 
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

cel stanowiska  : opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3 

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 woźną 

rodzaj umowy :  umowa o pracę – pełen etat 

wynagrodzenie : : 2100,00 zł brutto w okresie próbnym (3 miesiące) 

Warunki pracy ( opis 
miejsca , terytorium ) 

: praca na terenie żłobka 

Czas pracy  : W godzinach 8.00-16.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku  
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Zakres podstawowych 
obowiązków :  

: 1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech ;  
2. Ocena stanu zdrowia, interpretacja wszelkich odstępstw 
3. Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dziećmi  
4.  Informowanie personelu i dyrektora o zaistniałych objawach 
chorób zakaźnych;  
5.  Reagowanie i informowanie rodziców w sytuacji objawów 
chorobowych;  
6. Organizowanie różnego rodzaju spotkań i warsztatów dla rodziców 
mających na celu przybliżenie właściwej pielęgnacji dziecka i 
zachowań prozdrowotnych 

Zakres uprawnień  : do oceny stanu zdrowia podopiecznych; do informowania rodziców o 
objawach chorobowych; do podejmowania kroków mających na celu 
izolację dziecka w przypadku wystąpienia symptomów choroby 
zakaźnej 

Zakres 
odpowiedzialności  

: za profesjonalną opiekę nad dziećmi i rozpoznawanie symptomów 
chorobowych; za profilaktykę zdrowotną w żłobku; za informowanie 
pracowników żłobka i rodziców/opiekunów dzieci o działaniach 
prozdrowotnych 

PROFIL STANOWISKA 

wykształcenie niezbędne  : licencjat z położnictwa/ pielęgniarstwa  

wykształcenie pożądane  : studia magisterskie z położnictwa; kursy/studia pedagogiczne; 
kursy/szkolenia uzupełniające 

doświadczenie 
niezbędne  

: 1 rok pracy/praktyk zawodowych w zawodzie położnej/ pielęgniarki 

doświadczenie pożądane  doświadczenie w pracy z małymi dziećmi 

niezbędna wiedza 
specjalistyczna  

: wiedza z zakresu: położnictwa, pediatrii, medycyny ratunkowej, 
rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, 
psychopedagogicznego rozwoju jednostki, 

niezbędne uprawnienia, 
certyfikaty, 
zaświadczenia 

: zaświadczenie o niekaralności; aktualne badania sanitarno-
epidemiologiczne; 

umiejętności niezbędne 
na stanowisku 

: umiejętność pracy z dziećmi oraz współpracy z rodzicami; umiejętność 
radzenia sobie ze stresem; umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych; umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office; 

języki obce    

PROFIL KOMPETENCYJNY 

kompetencje 
ogólnofirmowe  

 cierpliwość; energiczność, współpraca w zespole  

kompetencje 
stanowiskowe  

 podzielność uwagi; sumienność; dokładność; komunikatywność 

INFORMACJE DODATKOWE 

Inne wymagane cechy:  dyspozycyjność  
brak nałogów 
wytrzymałość fizyczna 

 


