Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
Dział Organizacyjno-Administracyjny

Węgorzewo, 5 marca 2018r.
DOA/4041/12-01/EK/2018

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
KIEROWNIKA DZIAŁU ŻYWIENIA
termin przyjmowania ofert do 30 marca 2018r.
1. Wymagania niezbędne kandydata:
a) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
b) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym w dziale
żywienia,
d) Posiada wykształcenie średnie, preferowane wyższe związane z technologią żywienia lub
dietetyką
e) Posiada udokumentowany staż pracy -minimum 6 miesięcy na stanowisku związanym z
realizacją zadań w zakresie technologii żywności lub dietetyki,
f) Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office
w stopniu bardzo dobrym
2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość

regulaminu

organizacyjnego

Szpitala

Psychiatrycznego

SPZOZ

w Węgorzewie (regulamin dostępny w siedzibie szpitala lub na stronie BIP szpitala)
b) Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
c) Znajomość przepisów i wytycznych dotyczących żywienia zbiorowego w podmiotach
leczniczych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) Organizowanie pracy Działu Żywienia, planowanie, koordynowanie pracy pracowników,
kontrolowanie wykonania zadań przez podległy personel oraz inicjowanie zmian
mających na celu poprawę jakości realizowanych działań,
b) planowanie i nadzór nad pracą podległego personelu, opracowywanie harmonogramów
pracy personelu, prowadzenie szkoleń podległego personelu,
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c) zapewnienie pacjentom szpitala wyżywienia zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi oraz zasadami racjonalnego żywienia, przy uwzględnieniu środków zaplanowanych na
ten cel,
d) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem artykułów żywnościowych w magazynach,
e) nadzór nad przygotowywaniem posiłków dla pacjentów szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami rzeczowymi i finansowymi oraz zasadami higieny żywienia,
f) zapewnienie dostępu do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez
całą dobę,
g) planowanie posiłków w oparciu o obowiązujące relewy i jadłospisy,
h) przygotowanie ilościowo - wartościowego wykazu artykułów dla potrzeb udzielania zamówienia publicznego,
i)

przestrzeganie prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP i GHP (Dobra Praktyka
Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna),

j)

monitorowanie punktów kontrolnych określonych w schemacie technologicznym produkcji posiłków,

k) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie zaopatrzenia
w artykuły żywnościowe, usuwania odpadów kuchennych, reklamacji produktów żywnościowych, zabezpieczenia bloku żywienia przed gryzoniami i owadami, przeglądu i konserwacji urządzeń gastronomicznych,
l)

przeprowadzenie instruktażu dla pracowników kuchni w zakresie organizacji pracy i technologii przygotowania posiłków,

m) nadzór nad prowadzeniem właściwej i oszczędnej gospodarki sprzętem, naczyniami,
utrzymywaniem w należytej czystości zajmowanych pomieszczeń, sprzętu oraz naczyń,
n) wzmożona kontrola w zakresie przestrzegania oszczędnego gospodarowania nie tylko artykułami spożywczymi, ale także energią elektryczną ,gazem , wodą,
o) sporządzanie planu zadań oraz sprawozdań z pracy Działu,
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p) wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez
bezpośredniego przełożonego, w tym zastępowalność magazyniera oraz w uzasadnionych
przypadkach wynikających z organizacji pracy, innych pracowników działu żywienia,
q) obsługa programów komputerowych KWITARIUSZ, WIKT, DIETA, umożliwiających
planowanie i rozliczanie w postępie rzeczowym i finansowym procedury żywienia.
r) Podległość służbowa – Dyrektor Naczelny szpitala.
4. Wymagane dokumenty:
a) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, potwierdzone
za zgodność z oryginałem, przez kandydata,
b) CV/życiorys z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
c) Mile widziane referencje,
d) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
e) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby procesu rekrutacji,
f) Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne.
5. Warunki zatrudnienia:
a) Pełny wymiar czasu pracy, w ramach umowy o pracę,
b) Godziny pracy: 7.25 – 15 - od poniedziałku do piątku,
c) W sytuacjach uzasadnionych: pracodawca dopuszcza pracę w innych godzinach i dniach
pracy, w ramach równoważnego systemu czasu pracy.
6. Informacje dodatkowe:
a) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: Imię i nazwisko wnioskodawcy
„Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownika Działu Żywienia”
b) Oferty przyjmowane są do 30 marca 2018r., do godziny 14.30 w sekretariacie,
budynek B szpitala, bądź drogą pocztową (liczy się data otrzymania oferty a nie data
stempla pocztowego),
c) Pracodawca dopuszcza możliwość przedłużenia terminu naboru,
d) Oferty zostaną sprawdzone i zaopiniowane przez „Komisję do oceny ofert w sprawie
naboru na wolne stanowisko pracy – Kierownika działu żywienia powołaną w drodze
zarządzenia przez dyrektora szpitala,
e) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieniu o miejscu i terminie rozmowy
wstępnej.
f) Szczegółowych informacji udziela dyrektor szpitala, w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie szpitala lub telefonicznie: 87 427 01 11,
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g) Informacja o wolnym stanowisku pracy została zamieszczona na stronie internetowej
szpitala” http://spspzozwegorzewo.republika.pl/, w zakładce „Ogłoszenia”.
h) Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej szpitala i tablicach ogłoszeń w dniu
5 marca 2018r.
i)

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy zostanie przekazane w celu upowszechnienia do:
Powiatowego Urzędu Pracy: w Węgorzewie , Giżycku, Kętrzynie, w dniu 6 marca 2018r.

Agnieszka Szałko
Dyrektor
Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie
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