Törökkoppány Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Törökkoppányi Főzőkonyha
intézményvezető (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, 2017.04.01 - 2022.03.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7285 Törökkoppány, Kossuth utca 29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
300 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. Az
intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres
adatszolgáltatásért a Törökkoppányi Közös 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:
˗ főiskola, vendéglátóipari vagy élelmiszeripari szak;
- közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat;
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;

- büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
˗ élelmezésvezetői képzettség;
˗ közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett tapasztalat - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
˗ szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okirat másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé;
- a főzőkonyha vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
- közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való jártasság igazolása;
- nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához;
- pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés
keretében tárgyalja;
- pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orbánné Zilizi Márta jegyző nyújt, a
0684577029 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Törökkoppány Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7285 Törökkoppány, Kossuth utca 66.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 167/2017., valamint a beosztás
megnevezését: főzőkonyha intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
- képviselő-testületi döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
˗ helyben szokásos módon - 2017. február 20.
˗www.torokkoppany.hu - 2017. február 20.

