
Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti

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

pályázatot hirdet

Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti 

2 fő szakács

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 Mihály 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 a szakács munkakörébe tartozó feladatok elvégzése az
élelmezésvezető irányításával. Vezeti és irányítja a konyha működését, a konyhai kisegítők munkáját
összehangolja. Az étel elkészítése mellett az ételt előkészítő műveletektől a tálalás befejezéséig tartó konyhai
munkában aktívan részt vesz, valamint közreműködik a főzőkonyha takarításában. Megfelelő adagszámban,
minőségben és az alkalomnak megfelelően, a higiénés és egyéb előírások betartásával készíti elő az ételeket.
A HACCP szabályait betartja. Felelős az élelmezési egység kifogástalan tisztaságáért az egészségügyi,
munkavédelmi követelmények betartásáért, betartatásáért.

Illetmény és juttatások:

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

•         Szakmunkásképző intézet, szakirányú végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         diétás szakács végzettség,
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet és cselekvőképesség



•         egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

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

feltétele a kinevezésnek)
•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal

összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyaga sokszorosításához.
•         Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát P/2019 08 1, valamint a munkakör

megnevezését: 2 fő szakács

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézményvezetője
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/2019 08 1 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szakács.

vagy
•         Személyesen: Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézményvezetőjénél, Zala megye, 8960 Lenti,

Gyöngyvirág utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a Gazdasági Szervezet Lenti intézményvezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Polgármesteri Hivatal Lenti hirdetőtáblája, 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. - 2019. augusztus 6.
•         Lenti Város honlapja (www.lenti.hu) - 2019. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő mértéke: 3 hónap

 
 

Nyomtatás


