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Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde

                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Főzőkonyha

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8191 Öskü, Mecset utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezési egység irányítása, élelmezésvezetői feladatok ellátása; beszerzések költséghatékony megtervezése, nyomon
követése; beérkező nyersanyagok átvétele, készletezése, kiadása és mindezek dokumentálása; az élelmiszer-biztonsági
szabályozások nyomon követése és alkalmazása; felnőtt- és gyermekétkeztetéshez étlap-tervezés az egészséges táplálkozás
szempontjai szerint; folyamatos kapcsolattartás mellett rendszeres adatszolgáltatás az önkormányzati hivatal felé;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, Élelmezésvezető,
•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőkéné Bódis Andrea nyújt, a 06/88/497-082; 06703353934 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
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•         Postai úton, a pályázatnak a Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde címére történő
megküldésével (8191 Öskü, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 85/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

•         Elektronikus úton Szőkéné Bódis Andrea részére a polgarmesterihivatal.ovoda@upcmail.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Szőkéné Bódis Andrea, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


