
Nagybarca Községi Önkormányzat

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

pályázatot hirdet

Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 
 

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3641 Nagybarca, Kossuth utca 32.

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

90 adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése,
élelmezésvezetői feladatok ellátása. Árubeszerzés ,szállítókkal való kapcsolattartás , anyaggazdálkodás .A költségvetési szerv
vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozótartozó tatmunkajogi , 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,
•         Élelmezésvezető szakképesítés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, Vendéglátóipari vagy élelmiszeripari ,
•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
•         ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:



A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadnai Zoltán Géza polgármester nyújt, a 06-48/500-223 -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: 81-3/2017 ,
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

•         Elektronikus úton Vadnai Zoltán Géza részére a barcaph@parisat.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Vadnai Zoltán Géza , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3641 Nagybarca, Kossuth utca 32. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         nagybarca.hu - 2017. november 6.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 6.

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


