Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény

Élelmezésvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3021 Lőrinci, Külterület 062/3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény főzőkonyhájának irányítása és ellenőrzése. Étlap készítése, élelmezési anyagok nyilvántartásának vezetése,
nyersanyagszükséglet összeállítása, raktárkészlet nyilvántartása és ellenőrzése. Megrendelések bonyolítása, szállítókkal
kapcsolattartás. Főzőkonyha és a tálalókonyhák HACCP normák szerinti működtetése, konyhai dolgozók irányítása és ellenőrzése.
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,
Élelmezésvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Felsőfokú képesítés, dietetikus,
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

Egészségügyi alkalmassági,
Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

Fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata
Sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•

Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagban szereplő adatokat
megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerepesi Ferenc nyújt, a 06209845527 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény címére történő megküldésével (3021 Lőrinci,
Szabadság tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
LÖVI2021/236 , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.
•
Elektronikus úton Kerepesi Ferenc részére a lovi@lorinci.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 25.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 9.

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

