
OFERTA PRACY NR 1/08 G. M./2008

DYREKTOR GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W 
SIERPCU

ogłasza  nabór na wolne stanowisko:
samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia

OFERTA: samodzielny referent ds. zaopatrzenia
Nr oferty: 1/08 G. M.
Wymiar etatu: 1/1
Data publikacji:30.09.2008 r.

I Wymagania obowiązkowe:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
3. Znajomość  - przepisów o systemie HACCP

           -  procedur  administracyjnych
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

II Wymagania pożądane:
1. Doświadczenie w pracy.
2. Dyspozycyjność. 
3. Komunikatywność.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Umiejętność organizacji pracy.

III Zakres podstawowych czynności:
1. Zaopatrzenie stołówki/ zgodnie z obowiązującymi przepisami/ w produkty i surowce 
żywnościowe.
2.  Prowadzenie  dokumentacji  związanej  z  zakupami-  w  tym  pobieranie  zaliczki  i 
rozliczanie się.
3. Prowadzenie magazynu w tym kartotek magazynowych.
4. Prowadzenie dziennika żywieniowego.
5. Planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami.
6. Wykonywanie wszelkich operacji kasowych w tym raportów kasowych.
7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły.

IV Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3.Kserokopie  dokumentów   potwierdzających  wykształcenie,  kwalifikacje  i 
doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie.

Oferty  zawierające  wymienione  dokumenty,  prosimy  składać  w  zamkniętej  kopercie  w 
siedzibie Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu ul. Braci Tułodzieckich 
2 ( sekretariat  szkoły-  parter)  lub wysłać pocztą z dopiskiem „Konkurs na samodzielnego 
referenta ds. zaopatrzenia  Oferta Nr 1/08” w terminie do 15 października 2008 r.

Kandydaci,  których  oferty  spełnią  wymogi  formalne  określone  w  niniejszym  ogłoszeniu 
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny.
Stosunek pracy z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarty
z dniem 02 listopada 2008  r. Pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  
danych osobowych – Dz. U.z 2002r.  Nr 101,  poz. 926 ze zm ).




