
Dyrektor Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni                                                             
ogłasza nabór na stanowisko Opiekun w Żłobku. 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę                                                                                                            

ilość etatów - 6 

Wymiar czasu pracy:1 etat (40 godzin tygodniowo)                                                                           

Okres zatrudnienia – od 1 stycznia 2021 r.                                                                                             
Miejsce wykonywania pracy: filia żłobka „Niezapominajka”, ul. Wiczlińska 33, Gdynia                      

Wynagrodzenie – Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych. (Dz.U. 2018 poz. 936 ze zmianami).                           

Wymagane kwalifikacje: zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3.-   Art. 16 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235) 

 

Główne obowiązki: 

1.opieka nad dziećmi oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w Żłobku, 

2. opracowywanie i realizacja programu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego w oparciu o 

potrzeby, możliwości oraz wiek dzieci, 

3. przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć stymulujących rozwój dzieci, 

4. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz należytych warunków sanitarno – higienicznych, 

5. wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: 

karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, 

6. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka mająca na celu wspólną troskę o 

prawidłowy rozwój dziecka, 

7. prowadzenie wymaganej dokumentacji, 

8. rozwijanie współpracy w zespole Żłobka, 

9. rozwijanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami, 

10. dbanie o porządek i wystrój pomieszczeń żłobkowych. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 

• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 

• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz ukończenie kursów i 

szkoleń. 

• Oświadczenia o: posiadanym obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności 

prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności, nieposzlakowanej opinii, 

pełni władzy rodzicielskiej,  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji  (wzory oświadczeń dostępne na stronie żłobka  w zakładce praca). 

 

UWAGA! Osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o 

niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 

 

Dokumenty należy składać osobiście w Żłobku "Niezapominajka"  ul. Wójta Radtkego 23, 

 81-351 Gdynia z dopiskiem „Oferta na stanowisko Opiekuna w Żłobku „Niezapominajka” w 

godz. 8.00 – 16.00. 

Więcej informacji o naborze można uzyskać pod nr tel. 58 620 88 39, lub drogą mailową 

zlobekniezapominajka@wp.pl 


