Himesháza Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Himesházi Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
Konyha
élelmezésvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7735 Himesháza, Radnóti lakótelep 74.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 250 adagos főzőkonyha HACCP rendszerű működtetésének irányítása és ellenőrzése. A jogszabályban
előírt napi energia és tápanyagbevitel, illetve élelmiszer felhasználás alkalmazása az óvodás, iskolás
korosztályra vonatkozóan, valamint felnőtt, szociális étkeztetés tekintetében. Élelmiszer-biztonsági
szabályok betartása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés anyaggazdálkodás, étlap tervezés, az
egészséges étkeztetéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vétele, kapcsolattartás az
intézményvezetővel, önkormányzattal, étkezési térítési díjak beszedése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői szakképesítés,
Felhasználói szintű Eper program,
- jó kommunikációs készség - magyar állampolgárság - büntetlen előélet - egészségügyi
alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

erkölcsi bizonyítvány - végzettséget igazoló oklevelek másolatai - szakmai önéletrajz nyilatkozat, a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való
hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Micheliszné Heil Terézia nyújt, a 69/347-438 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Himesháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(7735 Himesháza, Petőfi Sándor utca 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1127/2017 , valamint a munkakör megnevezését:
élelmezésvezető.
• Elektronikus úton Micheliszné Heil Terézia részére a micheliszne.himesovi@gmail.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Társulási Tanács Elnöke és az óvodavezető bírálja el. Az
elbírálást megelőzően személyes meghallgatásra kerülhet sor. Az önkormányzat fenntartja a jogot arra,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Önkormányzat honlapja - 2017. november 17.
• Önkormányzat hirdetőtáblái - 2017. november 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.himeshaza.hu honlapon szerezhet.

