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Nagybarca Községi Önkormányzat

                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 
 

Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Intézményvezetője

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 20230101-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3641 Nagybarca, Kossuth utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

100 adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP szerinti működtetése,
élelmezésvezetői feladatok ellátása. Árubeszerzés, szállítókkal való kapcsolattartás, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv
vezetőjének jogkörébe, feladat és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása.

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,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadnai Zoltán Géza polgármester nyújt, a 0648500223 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nagybarca Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3641 Nagybarca,

Kossuth utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 702-1/2018 ,
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
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•         Elektronikus úton Kisné Nagy Szilvia részére a nagybarcaph@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő- testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nagybarca, Kossuth u.32 - 2018. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagybarca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


