Tiszaszőlős Községi Önkormányzat
pályázatot hirdet
Tiszaszőlősi Konyha

Intézményvezető és Élelmezésvezető
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Rész munkaidő – napi 4 óra
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Alkotmány út 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A konyha intézményvezetői feladatának teljes körű ellátása.Az étkeztetés biztosítása, a dolgozók
munkájának szervezése, felügyelete,ellenőrzése. A főzőkonyha működésének biztosítása a
fenntartó által elfogadott költségvetés alapján az étkeztetés zökkenőmentes szervezése. HACCP
rendszer működtetése, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlap
tervezés az egészséges étkeztetéssel kapcsolatos szempontok figyelembevételével.
Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, önkormányzattal.Az intézményvezető felelős az
intézmény éves költségvetésének betartásáért, a rendszeres adatszolgáltatásért Tiszaszőlős
Község Önkormányzata, illetve hivatalos szervek felé.
Illetmény és juttatások:

A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a
felek közötti megegyezés szerint történik.
Pályázati feltételek:






Középfokú képesítés, Élelmezésvezetői képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:



Kiváló szintű Problémamegoldó képesség,
Kiváló szintű Önálló munkavégzés,




Kiváló szintű Irányítóképesség,
Kiváló szintű Kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 Szakmai önéletrajz,
 Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

Iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagának az eljárásban
résztvevők általi-megismeréséhez hozzájárul,
 Nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen
történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2022. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.
A pályázatok benyújtásának módja:



Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Fő út21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: Intézményvezető és Élelmezésvezető.
Személyesen: Jász-Nagykun-Szolnokmegye, 5244 Tiszaszőlős, Fő út21.

A pályázattal kapcsolatban Anginé Szőnyi Eszter polgármester nyújt tájékoztatást az alábbi
telefonszámon: 0659/200-121.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről Tiszaszőlős Község Képviselő
Testülete dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak
A 2011.évi I. törvény 45.§ (5) bekezdése alapján az újonnan létesített munkaviszony a 3 hónap
próbaidővel jön létre.
A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 11.

