Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
önkormányzati konyha intézményvezetői
beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2021.12.162024.12.31.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2021.12.16-2024.12.31
A munkavégzés helye: Önkormányzati konyha Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Béke u. 167.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
− Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása.
− Főzőkonyha és a tálalókonyhák HACCP normák szerinti működtetése (étlaptervezés, gyermekés felnőttétkeztetés biztosítása – kb. 500 adag/nap, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés,
anyaggazdálkodás).
− Konyhai dolgozók irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása
− Az intézményvezető feladata az intézmény éves költségvetésének elkészítése, felelős annak
betartásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások
− Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
− magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
− cselekvőképesség
− büntetlen előélet
− középfokú iskolai végzettség (gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi)
− élelmezésvezetői szakképesítés , hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év gyakorlat
− felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) számítógépes ismeretek,
− egészségügyi alkalmasság
− vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
- A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Az utóbbi esetben a betöltendő munkakör: élelmezésvezető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szintű LafiSoft program ismerete
- helyismeret
- B kategóriájú jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
−
−
−
−
−
−

szakmai önéletrajz,
szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati
anyagot megismerhessék,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.12.16
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csaba Gábor polgármester 56/323-001,
vagy 70/402-1005 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2021 , valamint a munkakör
megnevezését: önkormányzati konyha intézményvezető
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Csépa Község Önkormányzata részére történő
megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a Nemzeti Közigazgatási Intézet adatbázisában szereplő
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. : önkormányzati konyha vezetői pályázat.
A kinevezésről személyes meghallgatást követően dönt a képviselő-testület. Személyes meghallgatásra
csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
a jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.csepa.hu 2021.09.03.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.09.03.

