
OGŁOSZENIE 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK”  

w Gorzowie Wlkp.  

ul. Dowgielewiczowej 5  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Kucharz 

Wymiar czasu pracy 1 etat 

Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien : 

- być obywatelem polskim 

- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 

- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku 

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

- posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe (branżowe) kierunkowe, 

- minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku. 

  

Zakres obowiązków: 

1. Wykonywanie prac w sposób zgodny z wymogami Sanepidu i zasadami BHP oraz 

stosowanie się do otrzymywanych poleceń i wskazówek przełożonych i dyrektora 

szkoły. 

2.  Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru na dokumencie 

księgowym WZ i w codziennych raportach żywieniowych. 

3.  Koordynowanie pracy wszystkich pracowników kuchni przy przygotowaniu obiadu. 

4.  Dbanie o racjonalność żywienia uczniów, kaloryczność posiłków i estetykę ich 

wydawania. 

5.  Branie udziału w układaniu jadłospisu. 

6.  Uzgadnianie z intendentką zakupu niezbędnych produktów żywnościowych zgodnie z jadłospisem. 

7. Przestrzeganie ustalonych przez Dyrektora godzin wydawania obiadu. 

8.  Dbanie o prawidłowe wykorzystanie oznakowanego sprzętu kuchennego. 

9. Wydawanie posiłków wg obowiązujących norm. 

10.  Dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne, zabezpieczenie ich przed 

zniszczeniem i kradzieżą, wyparzanie naczyń po umyciu. 

11. Obowiązkowe noszenie czystej odzieży ochronnej. 

12. Współpraca z intendentem wynikająca z organizacji placówki. 

13. Dbanie o czystość w kuchni, zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek 

i ubytków – pełna odpowiedzialność za kuchnię – prowadzenie zeszytu kontroli 

wewnętrznej. 

14. Wygaszanie wszystkich punktów gazowych i wyłączanie elektrycznych po skończonej pracy. Zamykanie wszystkich 

okien oraz właściwe zamknięcie drzwi przed opuszczeniem zakładu pracy. 

15. Zakazywanie przebywania na terenie kuchni osób obcych (z wyjątkiem osób 

uprawnionych do kontroli). 

16.Podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach itp. 

17. Wykonywanie innych prac na polecenie Dyrektora  i  Kierownika gospodarczego. Inne prace zlecone przez 

przełożonych. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wymagane dokumenty: 

- CV wraz  

- list motywacyjny 

Podania należy składać w sekretariacie CKZiU „MEDYK w Gorzowie Wlkp.  

ul. Dowgielewiczowej 5, w terminie do 20.02.2018 r. do godz. 15:00. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie. 

 

 

Pani/Pana (PRACOWNICY I KANDYDACI DO PRACY) dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z 

realizacją umowy, kiedy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub kiedy jest to niezbędne do podjęcia działań przed 

zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, Przepisy prawa. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK 

W Gorzowie Wlkp. ul. Dowgielewiczowej 5 

Dokumenty osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym a nie zatrudnione w CKZiU „MEDYK” po zakończeniu 

rekrutacji zostaną zniszczone. 


