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EMA Ewa Grabowska - Klinkosz 

OGŁASZA NABÓR NA 
wolne stanowisko pracy: 

opiekunka w żłobku 
 

do projektu pn. „Rodzic w pracy - Utworzenie 35 nowych miejsc opieki w żłobku w Gdańsku 

przez EMA Ewa Grabowska - Klinkosz” współfinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 

 

w wymiarze etatu: cały etat 

w Żłobku 

adres: ul. Stężycka 64/7, 

80-174 Gdańsk 

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony - od 15.01.2021 (termin rozpoczęcia pracy jest 

uzależniony od terminu uzyskania wpisu do rejestru i może ulec zmianie) 

 

Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie min. średnie i co najmniej roczne 

doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3; 

2. komunikatywność, kreatywność, systematyczność, odporność na stres; 

3. aktualne zaświadczenie o niekaralności; 

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w/ stanowisku. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku; 

2. dyspozycyjność i poczucie odpowiedzialności. 

 

Zadania wykonywane na stanowisku: 

1. określenie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania; 

2. dbanie o rozwój dziecka poprzez stymulowanie, np. stosowanie odpowiednich zabaw; 

3. kształtowanie pozytywnych nawyków u dziecka; 

4. zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych oraz potrzeb żywieniowych 

dziecka; 

5. dbałość o higienę dziecka; 

6. dbałość o bezpieczeństwo dziecka; 

7. współpraca z pozostałym personelem placówki oraz rodzicami, opiekunami dziecka. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny; 

2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 

3. dokumenty poświadczające wykształcenie i/ lub poświadczające kwalifikacje 

(kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje). 
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Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny lub CV) powinny być opatrzone 

podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia naboru”. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście na adres: Żłobek A-Kuku, ul. 

Stężycka 64/7, 80-174 Gdańsk, w godzinach od 8.00 do 16.00 albo drogą mailową na adres: 

stezycka@a-kuku.com w terminie do dnia 12.01.2021 r. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: 

opiekunka w żłobku” 

 

Osoba do kontaktu: Ewa Grabowska – Klinkosz, tel. 603 800 917 

 

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

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.a-kuku.com 

 

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. 

 


