
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága

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

pályázatot hirdet

Szociális főzőkonyha 

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 12.

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

Közétkeztetés keretén belül szociális főzőkonyháján a közvetlen fogyasztásra szánt
ételek elkészítését és adagolását végzi, a közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.)
EMMI rendelet betartásával.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középfokú képesítés, szakács,
•         Szakmunkásképző intézet, szakács
•         Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltó

ítélet hatálya alatt
•         Cselekvőképesség
•         Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főzőkonyhán szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, motivációs levél
•         iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
•         erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Juhász Marianna nyújt, a
06-52/391-188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzatának

Városgondnoksága címére történő megküldésével (4090 Polgár, Fürdő utca 2.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 9-3/2021. , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

•         Elektronikus úton Kissné Juhász Marianna részére a
varosgondnoksag2@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kissné Juhász Marianna, Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár,
Fürdő utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Polgár Város Honlapja - 2021. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázat érvénytelenítésére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 29.

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

 

Nyomtatás


