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Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze:
Dyrektor Gminnego Żłobka w Chotomowie
NAZWA I ADRES:
Gminny Żłobek w Chotomowie, ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie
posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z artykułem 11 ustęp 2 i 3 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych),
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
 niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub inne
przestępstwo umyślne,
 wykształcenie i staż pracy: wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata
doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub
średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
 wiedza z zakresu: ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3, funkcjonowania krajowych i unijnych programów i funduszy
pomocowych, Statutu Gminnego Żłobka w Chotomowie,
 umiejętność: sprawnego planowania i organizacji pracy oraz współpracy w
zespole, obsługi urządzeń technicznych wykorzystywanych w związku z
wykonywanie obowiązków służbowych, w tym obsługi komputera (środowisko
Microsoft Office: Word, Excel, system Empatia),
 zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, dokładność,
komunikatywność, otwartość na wiedzę i zdobywanie nowych kompetencji,
wysoka kultura osobista, lojalność, szczerość, uczciwość,

 nieposzlakowana opinia,
 w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, biegła znajomość
języka polskiego w mowie i piśmie.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 5 -letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji
samorządowej lub placówkach oświatowych lub placówkach opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3,
 wiedza z zakresu ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o dostępie
do informacji publicznej, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 umiejętność: formułowania wypowiedzi w sposób jasny i klarowny,
gwarantujący zrozumienie i pozytywne podejście do interesanta,
podejmowania decyzji, łatwej adaptacji, kształtowania kontaktów z
podmiotami zewnętrznymi, reprezentowania Żłobka na zewnątrz
 zdolności negocjacyjne,
 kreatywność, elastyczność, dyspozycyjność, wytrwałość, asertywność,
 prawo jazdy kat. B.
ZAKRES ZADAŃ:
 realizacja zadań ustalonych w Statucie Gminnego Żłobka w Chotomowie i
wynikających z nich obowiązków Dyrektora, w szczególności: kierowanie
działalnością Żłobka, reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, pełnienie funkcji
pracodawcy wobec pracowników Żłobka, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
wychowawczo-edukacyjnej dzieci, prawidłowe gospodarowanie mieniem,
 współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji zadań
związanych z realizacją statutowych zadań Żłobka, w szczególności z Dyrektorem
Przedszkola Gminnego w Chotomowie zapewniającym obsługę administracyjnofinansową Żłobka zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/338/2021 Rady Gminy Jabłonna z
dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek budżetowych
Gminy Jabłonna.
WARUNKI PRACY:
Zatrudnienie: umowa o pracę.
Wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu.
Wynagrodzenie zgodnie z zasadami wynagradzania ustalonymi Zarządzeniami Wójta

Gminy Jabłonna nr 154/2017 z dnia 27 października 2017 roku i 80/2021 z dnia 31
sierpnia 2021 roku.
Stanowisko wyposażone w komputer oraz urządzenia biurowe. Praca
jednozmianowa wykonywana w budynku Przedszkola Gminnego i Gminnego Żłobka
w Chotomowie oraz w terenie.
Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 list motywacyjny- podpisany odręcznie,
 kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (zgodny z umieszczonym w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna),
 podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo umyślne oraz nie figuruje
w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
ograniczonym,
 podpisane odręcznie oświadczenie o znajomości obsługi komputera oraz
wymaganego oprogramowania,
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem), lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego kopia
dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej (poświadczona przez
kandydata za zgodność z oryginałem) o posiadaniu znajomości języka polskiego.
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 dokumenty należy złożyć do 23 września 2021 roku
 decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
dokumenty można wysłać na adres:
Urząd Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z dopiskiem na kopercie:
DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA W CHOTOMOWIE.
Dokumenty można przynieść do urzędu do Biura Obsługi Mieszkańca (wejście C) lub
wrzucić do wrzutni na korespondencję znajdującej się przy wejściu A do urzędu.
INNE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 76 77 346 lub zadać
pytanie mailem: a.jasinski@jablonna.pl
Nabór składa się z dwóch etapów: selekcji wstępnej – analiza dokumentów
aplikacyjnych i zakwalifikowanie kandydatów do drugiego etapu – selekcji
merytorycznej. Osoby, które spełniły niezbędne wymagania formalne i
zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym poinformowane w
sposób wskazany w dokumentach aplikacyjnych. Informacja o wynikach naboru
(zawierająca informacje określone w artykule 15 ustawy o pracownikach
samorządowych) umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Jabłonna oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jabłonna.
Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w Gminnym
Żłobku w Chotomowie będą dołączone do jego akt osobowych.

Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z artykuł 221
Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Jabłonna, 31 sierpnia 2021 roku

_______________________________

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie innych danych osobowych niż
wymienione w artykule 221 paragraf 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 917 z późniejszymi
zmianami) zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 (Dziennik Ustaw Unii Europejskiej 119).

____________________________________
miejsce na własnoręczny podpis kandydata

