Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Élelmezési Szolgálat
élelmezésvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. október 15-től táppénz, TGYS, GYED, GYES lejártáig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4264. Nyírábrány, Iskola utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás, iskoláskorú gyermekek, felnőttek számára egészséges étkeztetés biztosítása, étlapok
szabályzat szerinti összeállítása korosztályonként, nyersanyag szükséglet tervezése,
könyvelése, élelmezési program használata. A konyha munkájának irányítása, ellenőrzése,
HACCP szerinti működtetése.
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,
1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:


Jó szintű. Munkaköréhez szükséges számítógépes program kezelése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló
okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba nyújt, a 06/52
208-001/11-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat címére
történő megküldésével (4264. Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
3311/2013. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
Személyesen: Szőke Lászlóné, Hajdú-Bihar megye, 4264. Nyírábrány, Ábrányi
Kornél tér 6.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat polgármestere dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2013. szeptember 18.
 www.nyirabrany.hu - 2013. szeptember 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör osztott, 40 órából 30 óra az iskolai, 10 óra az idősek otthona élelmezési
feladataihoz kötött.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirabrany.hu honlapon
szerezhet.

