BALATONSZÁRSZÓI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. §-A
ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET
A BALATONSZÁRSZÓI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA (8624 BALATONSZÁRSZÓ, RADNÓTI U. 10. )
ÉLELMEZÉSVEZETŐ MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: élelmezésvezető
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty u. 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Élelmezésvezetői feladatok ellátása és szervezése. A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. A
konyha működésének szervezése, anyaggazdálkodás, nyersanyag megrendelés- kiadás, raktárkészlet vezetés,
nyersanyagnorma számítás, étlap készítés, étkeztetési nyilvántartások és naplók vezetése, árubeszerzés,
HACCP rendszer működtetése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

középiskola/ gimnázium
37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott végzettség
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

részletes, fényképes szakmai önéletrajz
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Naár Szilvia óvodavezető nyújt a
30/862-9978-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak egy példányban, zárt borítékban a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda címére
történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Radnóti u. 10.).
Személyesen: Balatonszárszói Százszorszép Óvoda, Vargáné Naár Szilvia óvodavezetőnek (8624
Balatonszárszó, Radnóti u. 10.).

A borítékon kerüljön feltüntetésre: „pályázat élelmezésvezető munkakör betöltésére”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
- Kötcse, Nagycsepely, Teleki és Balatonőszöd községekben a helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Sikeres pályázat esetén a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
A pályáztató fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 18.

