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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 112./2013. ( VI.26.) számú határozata
a Hantosi Főzőkonyha élelmezésvezetői munkakör ellátására vonatkozó pályázati felhívásról
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Hantosi Főzőkonyha élelmezésvezetői munkakör
ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. „Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Hantosi Főzőkonyha élelmezésvezetői munkakör
ellátására az alábbiak szerint:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hantosi Főzőkonyha
élelmezésvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony három hónapos próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye , 2434 Hantos, Nagylóki út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önkormányzat konyhájának irányítása, a főzéshez kapcsolódó feladatok szervezése, koordinálása,
ételféleségek készítése, ellenőrzése megfelelő konyhatechnológiai eljárással. A konyhai dolgozók szakmai
felügyelete, a konyha HACCP szerinti működtetése. Étlapkészítés, tápanyagszámítás, élelmezési kalkuláció,
nyersanyag kiszabatok készítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői szakképesítés: OKJ szám:52 811 01 0000 00 00,
Felhasználói szintű felhasználói szintű számítógépes ismeret,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középfokú képesítés, HACCP rendszergazda oklevél,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

szakács végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


szakmai önéletrajz; végzettséget, képzettséget igazoló iratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a
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pályázó a pályázatával kapcsolatos döntéshozatalnál a nyílt ülés tartásához hozzájárul, vagy zárt
ülésen való tárgyalást kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fischer József polgármester nyújt, a 25/506-000 -ás
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 400-2/2013 , valamint a munkakör megnevezését:
élelmezésvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázati anyagok és esetleges
személyes meghallgatás alapján, a pályázati határidő lejártát követően testületi ülés keretében.
A pályázó kiírója három hónapos próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hantos.hu honlapon szerezhet.”

2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán és a
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételéről és a kétszeri megjelenésről a Fejér Megyei
Hírlapban az állás betöltéséig gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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