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NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „TĘCZOWA DOLINA” W PILŹNIE 
  

ogłasza nabór na stanowisko (7 etatów) 
 

OPIEKUN W ŻŁOBKU 
 

Wymagania osoby na stanowisko opiekuna w żłobku: 
 

1. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 M.IN.: 

• posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga 

wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub 

• ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie 

rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, 

pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia 

wychowawcza. 

albo 

• osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku 

pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: 

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego 

rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub 

2) średnie lub średnie branżowe 

oraz: 

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub 

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co 

najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem 

opiekuna, o którym mowa w ust. 1. 

 

Jeżeli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem 

zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne 

szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności. 

 

2. POSIADA OBOWIĄZKOWE BADANIA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNE 

3. CHĘĆ I POWOŁANIE DO PRACY Z DZIEĆMI 

4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

5. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

6. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej 

zawieszona oraz ograniczona, 

7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi. 

9. cieszy się nieposzlakowaną opinią 

 

Dodatkowe umiejętności i doświadczenie: 
• doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 

• kreatywne i twórcze podejście do pracy z małymi dziećmi; 

• umiejętność samoorganizacji na stanowisku pracy 

• uprawnienia do nauki języka angielskiego  

 

Zakres obowiązków: 
• pielęgnacja i opieka nad dziećmi w wieku do lat 3; 

• organizacja zajęć edukacyjnych, czynności opiekuńczo-wychowawcze, czynności pielęgnacyjno-higienicznych; 

• współpraca z rodzicami podopiecznych; 

• czynności porządkowe na stanowisku pracy. 
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Miejsce pracy: 
Żłobek ul. Niepodległości 25, 39-220 Pilzno 

 
 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 530189678, teczowadolina@poczta.fm 
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NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „TĘCZOWA DOLINA” W PILŹNIE 
  

ogłasza nabór na stanowisko (2 etaty) 
 

PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA W ŻŁOBKU 
 

Wymagania: 
1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł 

magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. ukończony kurs pierwszej pomocy, 

3. min. pół roku doświadczenia zawodowego, 

4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

5. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

6. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz 

ograniczona, 

7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi. 

9. cieszy się nieposzlakowaną opinią 

 

Umiejętności i doświadczenie: 
• wysoka kultura osobista, 

• umiejętność pracy w zespole, 

• sumienność i zaangażowanie, 

• odporność na stres, 

• cierpliwość, 

• komunikatywność 

 

Zakres obowiązków: 
1. zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pielęgniarskiej z uwzględnieniem profilaktyki oraz bezpieczeństwa w czasie 

ich pobytu placówce 

2. wspomaganie wszechstronnego rozwoju, w zakresie rozwoju percepcji, samodzielności i koordynacji ruchowej 

3. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci 

4. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem 

5. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej 

6. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia 

7. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka 

8. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 

9. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad 

10. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka 

11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji 

12. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci 

13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych 

14. Prowadzenie apteczki 

15. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników 

16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Niepublicznym 

żłobku Tęczowa Dolina w Pilźnie 

17. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących Niepublicznym żłobku Tęczowa Dolina w Pilźnie oraz przestrzeganie 

przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP 

 

Miejsce pracy: 
Żłobek ul. Niepodległości 25, 39-220 Pilzno 

 



 

Projekt pt. Nowy Żłobek ,,Tęczowa Dolina" w Pilźnie, nr RPPK.07.04.00-18-0040/19 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny 

rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w region 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 530189678, teczowadolina@poczta.fm 

 
 

 

mailto:teczowadolina@poczta.fm


 

Projekt pt. Nowy Żłobek ,,Tęczowa Dolina" w Pilźnie, nr RPPK.07.04.00-18-0040/19 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny 

rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w region 

 

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „TĘCZOWA DOLINA” W PILŹNIE 
  

ogłasza nabór na stanowisko (1etat) 
 

POMOC KUCHENNA W ŻŁOBKU 

 
Wymagania: 
1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pomocy kuchennej; 

2. wysoka kultura osobista 

3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe (preferowane gastronomiczne) 

4. minimum l rok doświadczenia zawodowego 

5. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi 

6. brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej 

7. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd 

 

Dodatkowe umiejętności i doświadczenie: 

• umiejętność pracy w zespole; 

• wysokie umiejętności komunikacyjne; 

• umiejętność sprawnej organizacji pracy; 

• obowiązkowość, dokładność, terminowość wykonywanych zadań. 

 

Zakres obowiązków: 

• serwowanie posiłków dla dzieci zgodnie z zasadami higieny żywienia; 
• przestrzeganie zasad HACCP – prowadzenie dokumentacji HACCP; 

• punktualne wydawanie posiłków; 

• kontrola jakości dostarczanych artykułów żywnościowych; 

• pobieranie i odpowiednie przechowywanie próbek żywnościowych; 

• utrzymanie w stanie używalności sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych i 

magazynów żywności. 
 

Miejsce pracy: 
Żłobek ul. Niepodległości 25, 39-220 Pilzno 

 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 530189678, teczowadolina@poczta.fm 
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NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „TĘCZOWA DOLINA” W PILŹNIE 

  

ogłasza nabór na stanowisko (1 osoba na 1/4etatu) 
 

OSOBA SPRZĄTAJĄCA W ŻŁOBKU 

 
Wymagania: 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków 

- dyspozycyjność w godzinach wyznaczonych przez pracodawcę (elastyczny czas pracy) 

- ukształtowane poczucie konieczności dbania o porządek i czystość  

 

 

Zakres obowiązków: 
- dbanie o porządek na terenie żłobka 

- wykonywanie bieżących prac porządkowych 

 

 

Miejsce pracy: 
Żłobek ul. Niepodległości 25, 39-220 Pilzno 
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