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Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti

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

pályázatot hirdet

Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti 
 

2 fő konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.

Zala megye, 8960 Lenti, Vörösmarty utca 30.

Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 5.

Zala megye, 8960 Lenti, Béke utca 71.

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

Gyermekétkeztetési feladatokat ellátó főzőkonyhán az élelmezési alapanyagok előkészítése a főzéshez.
Szakács irányítása mellett segédkezés az ételek elkészítésében, kiosztásában. Az előkészítő helyiségek,
főzőtér, mosogatók, raktárak takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         8 Általános,
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de

feltétele a kinevezésnek)
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•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal
összefüggő kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik, abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kulmanné Simon Ágnes nyújt, a 06-92/551-005 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti címére történő megküldésével

(8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: P/201808/1 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő konyhai
kisegítő.

•         Személyesen: Kulmanné Simon Ágnes, Zala megye, 8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2018. szeptember 12. napján 13,00 óráig beérkezzen. A pályázati
feltételeknek megfelelő pályázatot a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézményvezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Polgármesteri Hivatal Lenti hirdetőtáblája, 8960 Lenti, Zrínyi u. 4.
•         Lenti Város honlapja (www.lenti.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő mértéke: 3 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által
az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


