
Nabór ofert na wolne stanowisko – pielęgniarka  

W ramach projektu „ Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu 

czas do pracy”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko- Pomorskiego,  

Działanie 8.4.  Godzenie życia zawodowego i rodzinnego , Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług 

opieki nad dziećmi do lat 3.  

Miejsce pracy: Żłobek Bajeczka w Ciechocinku  

Wymiar etatu: 1/4  etatu  

Postawa zatrudnienia: umowa o pracę  

Ilość stanowisk:  1 stanowisko  

I Wymagania niezbędne  

1.Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

2. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, 

3. Nie została pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej 

zawieszona ani ograniczona, 

4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

5. Posiada kwalifikacje: 

a) tytuł magistra pielęgniarstwa  lub licencjat pielęgniarstwa  lub wykształcenie średnie 

medyczne w zakresie pielęgniarstwa 

b) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

Wymagania dodatkowe: 

1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi, 

2. Komunikatywność, kreatywność, 

3. Umiejętność rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od  1 roku 

do lat 3, 

4. Umiejętność szybkiego i właściwego reagowania w trudnych sytuacjach, 

5. Rzetelność w wykonywaniu obowiązków,  

6. Umiejętność pracy w zespole 

Zakres wykonywanych obowiązków 



1. Współpraca z opiekunkami przy planowaniu i organizowaniu procesu opieki, 

2. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka. 

3. Zapewnienie dzieciom właściwej opieki  pielęgnacyjnej  

4.Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia. 

5. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

6. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie 

wskazówek i porad. 

7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka. 

8.Współudział w planowaniu jadłospisów. 

Wymagane dokumenty. 

1.CV 

2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, 

3.Kserokopie świadectw pracy, 

4.Kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach, 

5.Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych, 

6.Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądowym za przestępstwo umyślne, 

7. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentacji aplikacyjnej innych niż wymienionych w art. 221 § 1 k.p. dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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).  

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem 

zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarka w 

Żłobku Samorządowym Bajeczka w Ciechocinku” ul. Widok 9  lub przesłać pocztą na adres  

Żłobek Samorządowy Bajeczka ul. Widok 9 , 87- 720 Ciechocinek do dnia 13 grudnia do 

godz. 15.00  

Informacje dodatkowe  

1.Złożone dokumenty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydata 

wymagań formalnych na wskazane stanowisko przez powołaną Komisję. W przypadku 

zgłoszenia dużej ilości kandydatów spełniających  wymagania formalne przeprowadzona  



zostanie rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni  za 

pośrednictwem podanego przez siebie numer telefonu kontaktowego. 

2.Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Samorządowego Bajeczka w Ciechocinku  po terminie 

wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) oraz oferty, które nie spełniają wymagań 

formalnych nie będą rozpatrywane, 

 


