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OGŁOSZENIE 
 

PIELĘGNIARKA W KLUBIE DZIECIĘCYM A-KUKU ul. Beethovena 125, w Gdańsku 80-171 
 

I.  Wymagania w stosunku do kandydatów: 

a. Wymagania niezbędne: 
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata: 
• posiadanie obywatelstwa polskiego, 
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
• brak skazania  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki; 
• nienaganna postawa etyczna; 
• wysoka kultura osobista; 
• posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym 
państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub dyplomu, pod warunkiem że dyplom 
lub świadectwo zostały uznanew Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia 
szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne 
wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 
• minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej; 
• gwarantowanie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi; 
• brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej; 
• wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. 
  

b. Wymagania dodatkowe: 
  
Kwalifikacje dodatkowe kandydata: 
• preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi; 
• kreatywność i komunikatywność; 
• umiejętność pracy w zespole; 
• wysokie umiejętności komunikacyjne; 
• odporność na stres; 
• obowiązkowość, rzetelność; 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
  
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy 
w szczególności: 
• obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i 
rodzicom; 3 x w tyg. po 3 h 
• kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny; 
• udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie 
pomocy lekarskiej w razie potrzeby; 
• szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych; 
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• prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka; 
• udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami. 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku: 
  
Informacja o warunkach pracy: 
Umowa cywilno – prawna lub usługa – 36h w mc. tj 3 x w tyg po 3h  
  
IV. Wymagane dokumenty: 
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie : 
  
- Załącznik nr 1 oferta cenowa  
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności, 
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o    
   zatrudnieniu), 
-  kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy,  
   certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe), 
 

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

a. Termin: 
31.10.2021  

b. Sposób: 
  
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Klubie 
dziecięcym GD 25.” należy składać  drogą pocztową na adres: ul. Beethovena 125, w Gdańsku 80-171 
lub drogą mailową zlobek@a-kuku.com w terminie do dnia 31.10.2021. 
   
 

mailto:zlobek@a-kuku.com
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Gdańsk, dnia ………………….. 
 

 
…………………………… 
      
 

 

Zapytanie w celu rozeznania rynku 

na wykonanie usługi o wartości powyżej 20 000 netto 
 

1. Zamawiający:  
    EMA Ewa Grabowska - Klinkosz 

2. Przedmiot  zamówienia:  
 

             Pielęgniarka w żłobku 
 

3. Termin realizacji zamówienia:  01.11.2021 -30.06.202 
 

4. Miejsce realizacji:  Żłobek A-Kuku ul. Beethovena 125, w Gdańsku 80-171 
 
 

5. Cena za godzinę ……………………………… . 
 
 
 
 

Pieczątka i podpis 
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