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Miejski Zespół Złobków w Łodzi

ul. Zachodnia 55a
w dniu 0l kwietnia 20l9r
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska kierownicze urzędnicze

:

kierownik żłobka

Wymiar etatu:

2

eta§,

Miejsce wykonywania pracy; teren tniasta Łodzi.

Warunki pracy : praca umysłowa.
Rodzaj umowy : umowa o pracę naczas określony1 roku z mozliwością przedłuzenia, w przypadku
pierwszego zatrudnienia na stanowisku kierowniczym urzędniczylT umowa na czas określony nie dłuzszy
niż 6 m-cy.
Wykształcenie : Wższę i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziecmi albo co najmniej
wyksźałcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dzięcmi.
Preferowane będą kierunki:
- związane z rozwojem i wychowaniem małego dziecka oraz dodatkowo z dziędziny zarządzania.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : <20ń

zakres zadań wvkonywanych na stanowisku kierownika żlobka, w szczególności

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

:

Ręalizowanię zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Mie.jskiego Zespołu Zlobków

w Łodzi,

kierowanie całokształtęnr działań żłobka,
Administrowanienieruchomościązajmowaną przez placówkę,
Kierowaniezespołem pod|egĘch pracowników,
Prowadzenie całokształtu spraw związanychz odpłatnościąrodziców za pobY dzięci w żłobku,
Organizowanie i nadzorowanie działalnościzywieniowej w złobku,
Biezące analizowanie wykorzystania miejsc w złobku i efektywności pracy,
Celowe ioszczędne gospodarowanieśrodkami finansowymi,
Sporządzanie obowiązujących żłobek analiz,informacji i zęstawień,
Zapewnienie poziomu pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie zobowiązującymi standardami.

Wymagania:
Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
rękojmia nalezytego sprawowania opieki nad dziećmi,
posiadanie nieograniczonej władzy rodzicielskiej.
- wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożonyna podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolnośćdo czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralnośćza przestępstwa popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia,
- wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-

Niezbędne

:

- znajomośćzasad funkcjonowania samorządu terytorialnego
- umiejętnoścplanowania i sprawnej organizacji prac;.

,

- samodzielnośc w zakresie podnoszenia jakości i efektywności pracy,
- umiejętnośćanalizy i syntezy informacji,

- umiejętność pracy w zespole,
- obsługa komputera.

Wymagane dokumenty

:

- kwestionariusz osobowy,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

- kserokopie dokumęntów potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy i doświadczęnia
zawodowego (świadectwapracy. zaświadczenia),
- kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie słuzby przygotowawczej oraz wynikjej zakończęnia
(eźeli kandydat takie posiada).
- oświadczenie o niekaraln ościza przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw
pubIicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy zlożyć bezpośrectnio w komórce ds. pracowniczych MZŻ w Łodzi
(ul. Zachodnia 55a) parter pok. Nr l w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko: Kierownik żłobka"
w terminie do 15 kwietnia 20l9r.

Aplikacje, które wpłyną do MZŻ w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KLAaZULA INFORMACYJNA

do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Mie.jski Zespół Złobk(llv rv [.odzi spełniając obor,viązek informacl,in1" towarz},szący zbieraniu clanl,ch osoborvych - ar1. l3
Rozporządzenia Parlamentu Eurclpejskiego i Rad1,(tJE) 20161679 zdniaż'l krvietnia 20l6r. rv spralvie ochrony osób lrzycznych
rv zrviązku 7, pr7,ęI\\/arzanicm danych osobolvych i rł, sprawie slvobodnego przepłylvu takich danych oraz uchylenia d,vrekty,rvy
95/46/WF, (ogólne rozporząclzenie o ochronie danych). informuje źe

l.

2.
3.
4,

5.
6.

7.
8.
9.
l0.
ll.

:

Administratorem Danl"ch Osoboił,ych .iest Miejski Zespól Złobkórv w Łodzi. ul. Zachodnia 55a. 91-063 Łódź.
reprezent()wany prz,ęl, D;,,rcktora Miejskiego Zespoiu Zltlbkr.irv u,ł,odzi. NIP: 725l007279. REGON: 00435l765 tel.:

12 632 24 08.
Danc kontaktor,ie lnspektora ()chrony, Danl,ch. tel,:42 632 24 08. iodź]mzz..lodz.pl
Dane kandy,data rvl,korzystylvane będą dla potrzeb welvnętrznych Mie.|skiego Zespolu Zlobkólv w Lodzi. w celu
przeprowadzenia procedury naboru.
Podstarły,prawne do przetlvarzania danych osobowych w ww zakresie:
a. Art.6 ust. l lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,(tJE) 20161679 zdnia27 kwietnia 20l6r.
b. Art.6 ust. l lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europe.jskiego i Rad1"(UE) 20l616'/9 z,dniaż'7 ki,vietnia 20l6r
c. Art.6 ust. l lit. c Rozporząclzenia Parlanlentu Europe.|skiego i Rad1" ( UE) ż0l61679 z dnia ż7 kwietnia 20l 6r.
d. Ustalva z clnia 2l |istopada 2008 r. o pracolvnikach samorządowy,ch ( Dz.L]. 2008 nr 223 poz. l,ł58)
z późniejszymi zmiananri.
e. Kclcleks Prac1, Dz.U. l974 Nr 21 poz. |41 zpóźnic.iszl,mi zmiananli
Odbiorcami clanl,ch osoborvych bęclą osob1, upowaznione do przetrvarzania danych osoborvych w t_u"m zakresie.
Osobie/osoboll polvierza.jące-j/cy,m dane ostlborve przysługuje prarvo do
a. dostępu clo polvicrzonl,ch danych osobor.vych.
b. sprostolł,aniapowierzonvch danych osoborv;-,ch.
c. usunięciaporł,ierzclnl,ch clanych osobowych,
d. ograniczcnia przetrvarzania powicrzonych danl,ch"
e. rłniesienia sprzccilvu rvobec przetrvarzania por,vierzonych danych.
f. przenoszeniaporvierzonl,chdanych.
c. cofhięcia zgody porvierzenia danl"ch rv doi,volnym momencie.
h. rvniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mic.iski Zespół Złobkó,nv rv Łodzi nie będzie przekazyrvał zbieranych danych do pańslw trzecich.
Mie.iski Zespół Złobków n, 1.odzi nie będzic prolilorvał zbierany,ch danvch osobol,wch.
Po',vierzone dane będą przeclrolł,ylvane zgodnie z przepisan-ri kancelary.jno-archilvalnl"mi oborviązującymi w Miejskim
Zespole Złobkórr rv Lodzi.
Podanic dan_vch osobori,l,ch.iest niezbędne do przeprowadzcnia proceclury naboru.
W przvpadku braku zgody na przct,uvarzanie danvch osobowych. Miejski Zespól Zlobkórł rł Łodzi nie będzie miał
podstarv prar,vnych do przeprolvadzenia proccdur1, naboru.
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