Pályázat konyhavezetői állás betöltésére
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvvény20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
Napközi Konyha
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 2021. április 1-től 2026. március 31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Napközi Konyha 5742 Elek, Semmelweis u. 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
1000 adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP
normák szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha
gazdaságosságának vizsgálata. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés,
anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe
tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. A konyhai dolgozók irányítása,
ellenőrzése. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez
szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, és
beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Középiskolai végzettség
 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 Magyar állampolgárság
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet
 Foglalkozásegészségügyi alkalmasság
 Élelmezésvezetői végzettség, vagy nyilatkozat a végzettség egy éven belüli
megszerzésének vállalásáról
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Hasonló munkakörben szerzett jártasság – legalább 1-3 évi szakmai tapasztalat
 Felhasználói szintű valamely élelmezési szoftver ismerete
A pályázat részeként benyújtandó:
 Szakmai önéletrajz
 Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
az abban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul
 Nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását.
 Nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen: az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal címére 5742 Elek,
Gyulai út 2. vagy
személyesen a tikárságon.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. március 31. A pályázatról Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bizottsági
meghallgatást követően dönt.
A pályázat további közzétételének helye:
Elek város honlapja: www.elek.hu
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