
 

 

 
 

OGŁOSZENIE 
 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE 
WSZCZYNA REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO 

SZEF KUCHNI 
 
 

1. Adres jednostki: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie  
46-060 Prószków, ul. Pomologia 11. 

2. Określenie stanowiska:  szef kuchni 
3. Wymiar czasu pracy: 1 etat  
4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 
1) obywatelstwo polskie,  
2) wykształcenie zawodowe gastronomiczne lub kurs kwalifikacyjny dający uprawnienia 

kucharza, 
3) doświadczenie zawodowe na stanowisku kucharza minimum 4 lata,  
4) umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu, 
5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

 
5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:  
1) sumienność i punktualność, 
2) operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego 

podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie 
pracowniczej. 

 
6. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich 

posiłków, 
2) punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z 

normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych 
posiłków, 

3) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych 
recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie 
pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem i dbanie o ich racjonalne 
zużycie, 

4) porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, 
5) oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem, 
6) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej 

wykonywaniem, 
7) przestrzeganie zasad żywności zapewniania bezpieczeństwa HACCP, 
8) prowadzenie magazynu podręcznego, 
9) mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz 

dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, 
 
 



 

 

 
 

10) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań 
ochronnych, natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości lub trudnościach w 
wykonywaniu powierzonych obowiązków kierownikowi internatu, 

11) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z 
zaleceniami instytucji sanitarnej, 

12) współpraca z dyrektorem, kierownikiem internatu oraz pracownikami kuchni, 
13) współpraca z dietetykiem. 

 
7. Wymagane dokumenty:  

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko szefa kuchni. 
2. Curriculum Vitae.  
3. List motywacyjny. 
4. Kwestionariusz osobowy. 
5. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia.  
6. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów 

potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia zawodowe.  
7. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, 

potwierdzających wymagany staż.  
8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego własnoręcznie podpisane. 
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  

stanowisku szefa kuchni. 
10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2016 r., poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru.  

 
8. Termin i miejsce składanie dokumentów:  Wymagane dokumenty należy 

złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 
ul. Pomologia 11, w zamkniętej kopercie z podanym numerem telefonu 
kontaktowego opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na wolne 
stanowisko  - szef kuchni”  w terminie do  dnia 18 sierpnia 2017 r., do 
godziny 15:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły). 

9. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: dnia 25 sierpnia 2017 r. 
- dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną 
po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania, 

- o terminach rozmów kandydaci zakwalifikowani, spełniający określone wymagania, 
   zostaną poinformowani telefonicznie, 
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4648070 lub  
  4648084. 

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
www.zsproszkow.biuletyn.info.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w Zespole Szkół 
w Prószkowie, ul. Pomologia 11. 

 
 
 



 

 

 
 

Uwaga: List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „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 2016 r., poz. 922) i podpisane. 
 
 
Dariusz Sobków 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie  
ul. Pomologia 11  
46-060 Prószków  
tel. 77 4648070, 4648084   
 


