
                                                                                                                                                 

DYREKTOR 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRARDOWIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

DIETETYK 
……………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa stanowiska pracy) 

1. Wymagania niezbędne- o zatrudnienie na w/w stanowisku może ubiegać się osoba, 

która: 

1) Posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej bądź innego państwa, które na 

podstawie umów międzynarodowych uprawnia do zatrudnienia na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej 

2) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych; 

3) Nie była skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe  

4) Cieszy się nieposzlakowaną opinią; 

5) Posiada wykształcenie kierunkowe z co najmniej 2-letnim stażem pracy; 

2. Rodzaj umowy- umowa o pracę 

3. Wymiar czasu pracy- 0,25 etatu 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) Planowanie i sporządzanie jadłospisów zgodnie ze zleconymi dietami; 

2) Sporządzenie zapotrzebowania żywnościowego; 

3) Prowadzenie kontroli posiłków pod względem jakościowym i ilościowym; 

4) Prowadzenie dokumentacji HCCP; 

5. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny; 

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 

3) Oryginał kwestionariusza osobowego; 

4) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                    

z oryginałem); 

5) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; 

6) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność                            

z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe; 

7) 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)”. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 

01.04.2022r do godz. 15.00, 

na adres: Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B  w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko dietetyka w DPS w Żyrardowie ul. 

Limanowskiego 32 B” 

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.         

Z Regulaminem Naboru można się zapoznać w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, 

przy ul. Limanowskiego 32 B. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 

46 855-32-70. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz                  

z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Domu Pomocy 

Społecznej (www.dpszyrardow.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B do dnia 

11.04.2022r. 

                              Dyrektor  

Elżbieta Ciesielska                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpszyrardow.pl/

