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Szügy Község Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Intézmények Konyhája 
 

Konyhavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 1 - 2027. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2699 Szügy, Rákóczi út út 125.

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

Önkormányzati fenntartású 300 adagos, gyermekétkeztetést (iskolai, óvodai,
bölcsődei), szociális étkeztetést és vendégétkeztetést biztosító konyha vezetése,
valamint élelmezésvezetői feladatok ellátása. Felelős az intézmény éves
költségvetésének végrehajtásáért. Feladatkörébe tartozik az anyaggazdálkodás,
nyersanyag megrendelés - kiadás, raktárkészlet vezetése, nyersanyagnorma
számítása, étlapkészítés, étkezési nyilvántartások vezetése, térítési díjak számlázása,
élelmiszerbiztonsági szabályok betartása, HACCP rendszer működtetése. Munkáltatói
jogok gyakorlása az intézmény dolgozói felett.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola,
•         Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást,

étrend- és étlaptervezést - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         ECDL
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Magyar állampolgárság
•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret
•         Élelmezésvezető vagy szakács vagy dietetikus szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata
•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         Szakmai tapasztalatot hitelesen igazoló dokumentumok
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot

véleményező testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést
tartson

•         A pályázó hozzájárulása arról, hogy személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szügy Község Önkormányzata címére történő

megküldésével (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KÖH/1616/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Konyhavezető.

vagy
•         Elektronikus úton onkhivatal@szugy.hu részére a onkhivatal@szugy.hu E-mail

címen keresztül
vagy

•         Személyesen: dr. Filip Szabina aljegyző, Nógrád megye, 2699 Szügy, Rákóczi
út 99-101. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A
Képviselő-testület személyes meghallgatást csak azon pályázók esetében tart, akik
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minden tekintetben megfelelnek a pályázati feltételeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szugy.hu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


