
                                  
INGRIJITOR COPIL / BONA

Agentia NANNA este specializata in servicii de recrutare personal domestic, in special personal specializat  
in ingrijire copil, incepand cu primele luni de viata (nou-nascuti) si pana la copii prescolari si scolari.

DEFINITIA PROFESIEI: 

Ingrijitor copil / Bona este persoana care supravegheaza toaleta, hrana si joaca copiilor, este responsabila 
de siguranta acestora, organizeaza si ii insoteste la activitatile recreative si de dezvoltare, contribuie la 
educatia si instruirea copiilor, dupa caz.

RESPONSABILITĂŢI (ATRIBUTII, SARCINI ) ALE POSTULUI :

• Activitati recreative pentru copil, fiind responsabila de siguranta acestuia

• Antreneaza copilul in activitati creative si educative in raport cu varsta

• Supraveghere copil, fiind responsabila de siguranta acestuia
• Plimbari in parc si zone de agreement, fiind responsabila de siguranta acestuia

• Gatit usor copil si hranit copil 

• Administrare medicatie, sub atenta supraveghere a parintilor
• Spalat hainute copil in timpul programului de odihna a copilului
• Calcat hainute copil in timpul programului de odihna a copilului 

• Curatat si sterilizat, dupa caz, echipamentele necesare alimentatiei, intretine curate si 

igienizate obiectele cu care intra in contact copilul
• Învata si încurajeaza copilul sa urmeze regulile de bază de igienă şi de curatenie
• Incercarea de a incuraja copilul pentru un comportament corect in corcodanta cu 

cerintele parintilor
• Are grija de igiena personala a copilului
• Lasa jucării şi echipamente copilului în stare bună. Acestea vor fi pastrate în stare bună 

de funcţionare şi depozitate în mod organizat
• Pregăteste mese sănătoase, urmand meniul recomandat si agreat cu familia sau medicul 

pediatru. Orele de masa si meniul sunt agreate de comun acord cu familia
• Urmareste principiile de igienă alimentară, verifica termenul de garantie a alimentelor 

copilului
• Este la curent cu alergiile copilului si evita contactul acestuia cu alimente declansatoare 

de alergii
• Pastreaza curate zonele de acces ale copilului: bucatarie, loc de joacă, dormitor, baie

• Face patutul si schimba lenjeria in mod periodic sau când este murdara

Pentru detalii de angajare si completarea unui formular vizitati astazi www.nanna.ro


