Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda
élelmezésvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7285 Törökkoppány, Kossuth utca 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletnek megfelelő közétkeztetésben részesülő különböző
csoportok (óvodás, iskolás, szociális) táplálkozásának szervezése. Főzőkonyha teljes körű
irányítása, HACCP rendszer működtetése, élelmiszer biztonsági szabályok betartása,
betartatása. Szállítókkal kapcsolattartás, árubeszerzés, étlaptervezés, adminisztrációs
nyilvántartási feladatok, konyhai dolgozók napi munkájának szervezése, irányítása,
ellenőrzése. Térítési díj szedésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok. Szakhatóságokkal
való együttműködés. Élelmezési program használata. Tisztítószerek beszerzése, valamint azok
szakszerű, előírás szerinti felhasználásának felügyelete.
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 képzettség;
közétkeztetési tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
magyar állampolgárság;
büntetlen előélet;
egészségügyi alkalmasság;
3 hónapos próbaidő vállalása;
önálló munkavégzésre való képesség;
cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:
pontosság,
csapatszellem,
munkára és önmagára való igényesség,
tolerancia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló postai
feladóvevény, vagy az elektronikusan benyújtott igénylésről szóló visszaigazolás;
szakmai önéletrajz;
motivációs levél;
pályázó nyilatkozata a 3 hónapos próbaidő vállalásáról;
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenisné Simonics Erzsébet nyújt, a
0684377784-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda címére történő
megküldésével (7285 Törökkoppány, Kossuth utca 55.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
48/2020., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
intézményvezetői döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
helyben szokásos módon - 2020. december 7.
www.torokkoppany.hu - 2020. december 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze,
megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény
nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

