
Ogłoszenie o naborze na stanowisko  

KUCHARZ 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych 

im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kucharz  

 

 

1. Przedmiot naboru: 

 

1. Stanowisko: Kucharz   

2. Miejsce wykonywania pracy: Internat Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa 

Żebrowskiego w Częstochowie, ul. Sułkowskiego 1, 42-200 Częstochowa  

3. Okres zatrudnienia: od czerwca 2019 r. na okres próbny (3-miesiące),   

  z możliwością przedłużenia umowy 

4. Wynagrodzenie: 2400 zł brutto 

5. Wymiar czasu pracy: 1 etat 

6. Postawa zatrudnienia: umowa o pracę  

2. Wymagania niezbędne: 

 posiada obywatelstwo polskie, 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

 nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie, 

 wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe gastronomiczne i odpowiednie 

wykształcenie w zawodzie, 

 aktualna książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych 

 minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowisku kucharza 

 

3. Wymagania dodatkowe: 

 umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, 

odpowiedzialność, rzetelność i kreatywność 

 mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej. 

 

4. Ogólny zakres obowiązków:  

 przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami technologii, 

 odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków, 

 dbanie o racjonalne zużycie produktów, 



 uzgadnianie z intendentką zakupu niezbędnych produktów żywnościowych, współpraca                    

z intendentem stołówki, 

 branie udziału w układaniu jadłospisu, 

 utrzymywanie wraz z personelem: kuchni, pomieszczeń pomocniczych, naczyń, urządzeń i 

sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, 

 dbanie o powierzony sprzęt kuchenny, 

 przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, 

 wykonywanie poleconych przez dyrektora i przełożonych. 

5. Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o pracę.  

2. Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej. 

3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych do celów rekrutacji. 

5. Opinie, referencje, świadectwa pracy (kserokopia). 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół 

Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17                                                   

w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2019 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem                       

i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem 

„Nabór na stanowisko kucharza” lub przesyłką pocztową. W przypadku przesyłki pocztowej 

decyduje data stempla pocztowego. 

2. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

3. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną. 

 

7. Uwagi końcowe: 

1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie. 

2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania 

formalne określone w ogłoszeniu. 

3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, 

zostaną zniszczone. 

 


