
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B 

prowadzi nabór na stanowisko 

DIETETYK 

I. Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie                           

                                           ul. Limanowskiego 32 B 

II. Określenie stanowiska: Dietetyk 

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę 

IV. Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu 

V. Wymagania niezbędne: wykształcenie kierunkowe, znajomość przepisów  

                                          HACCP 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Planowanie i sporządzanie jadłospisów wedle zleconych diet. 

2. Prowadzenie kontroli posiłków pod względem jakościowym i ilościowym. 

3. Prowadzenie warsztatów kulinarnych z mieszkańcami DPS. 

4. Prowadzenie dokumentacji HACCP. 

VII. Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys (CV). 

2. List motywacyjny. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i uprawnienia. 

4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym 

stanowisku. 

5. Aktualna książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych. 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r                         
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r poz. 1260)”. 

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z informacją „Nabór na stanowisko Dietetyk”        
w terminie do 20 marca 2019 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej 
w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32 B lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje 
data wpływu do DPS). 



IX.  Informacje dodatkowe: 
1. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również 

niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 
2. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione 

telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
3. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani. 
4. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata. 


