
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

 ogłasza nabór  

na stanowisko: Szef Kuchni  

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Wymiar etatu: 1/1 

Miejsce wykonywania pracy: Szpital Powiatowy w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów 

 

Opis stanowiska: 

− odpowiedzialność za całokształt pracy kuchni, 

− odpowiedzialność za ilościowe pobieranie produktów żywnościowych z magazynu oraz o odpowiednie 

zabezpieczenie ich w magazynie podręcznym, 

− kontrola i dbałość o jakość i walory smakowe przygotowywanych potraw, 

− współuczestniczenie w układaniu jadłospisów z dietetyczką, 

− pilnowanie aby wszystkie przydzielone produkty zostały zużyte do przygotowania posiłków zgodnie  

z jadłospisem, gramaturą potraw i drukiem, 

− odpowiedzialność za zlecenia wydania artykułów żywnościowych z magazynu, 

− zgłaszanie zapotrzebowania na potrzebny sprzęt i narzędzia pracy oraz środki chemiczne, 

− odpowiedzialność za jakość sporządzonych posiłków i punktualność ich wydawania, 

− odpowiedzialność za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń  

oraz wydawanych posiłków, 

− dbanie o powierzony sprzęt kuchenny i jego właściwą eksploatację oraz o porządek w kuchni, 

− przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

− odpowiedzialność za nadzorowanie pracy personelu kuchni i ustalanie harmonogramu pracy 

podległego personelu, 

− planowanie czasu pracy i układanie grafików dla podległego personelu, 

− ponoszenie odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt, 

− dbanie o estetykę ubioru własnego oraz podległego personelu. 

 

Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie: minimum średnie zawodowe, 

2. Doświadczenie: minimum 3 lata w branży gastronomicznej,  

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4. Wymagana aktualna książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych, 

5. Praktyczna znajomość systemu HACCP. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Umiejętność organizacji pracy, 

2. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 

3. Obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność. 

 

Wymagane dokumenty: 

o podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem, 

o curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej i zawartym oświadczeniem kandydata o treści: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych), przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przy ul. Szpitalnej 28, zawartych 

w CV na potrzeby obecnego  procesu rekrutacyjnego”. 

o dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 

stanowiska, 

o dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, 

o oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych, nie 

został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 



 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Z 

Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 67 263 25 10 lub wysyłając pisemną 

korespondencję na adres: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28 

lub na e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować 

wysyłając email na adres iod@szpital.zlotow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Administratora 

Danych z dopiskiem „IOD”.   

Dokumenty aplikacyjne należy składać pisemnie lub osobiście w terminie do 30.04.2020 roku do godz. 

10:00, w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów w kopercie z dopiskiem „Nabór na Szefa 

Kuchni”. Zapraszamy do składania ofert. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


