Nyírmártonfalvai Általános Művelődési Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvoda konyhája

szakács
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Konyhai feladatok ellátása munkaköri feladatainak alapján, étlap szerinti
ételek elkészítése és kiszolgálása a megfelelő adagszámban a higiéniás és
egyéb előírások betartásával. Az elkészített ételek megfelelő minőségének
biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Szakmunkásképző intézet, szakács,
étkeztetésben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,

-

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 1
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

közétkeztetésben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai
feladószelvény másolata), végzettséget igazoló okiratok másolatai,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. december 7. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcsné Tardi Ildikó
nyújt, a 06-52-207-089 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nyírmártonfalvai Általános
Művelődési Központ címére történő megküldésével (4263
Nyírmártonfalva, Iskola tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyf/20682/2020. , valamint a munkakör megnevezését: szakács.
Elektronikus úton Szűcsné Tardi Ildikó részére a
nymfalvaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
Személyesen: Szűcsné Tardi Ildikó, Hajdú-Bihar megye, 4263
Nyírmártonfalva, Iskola tér 2. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáblája - 2020. november 4.
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Honlapja - 2020.
november 4.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
www.nyirmartonfalva.hu honlapon szerezhet.

információt

a

