
Lovászi Község Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
 

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01. - 3 hónap próbaidővel - 2025. 12. 31-
ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8878 Lovászi, Lakótelep 68.

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

Az intézmény feladatai: gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, felnőtt munkahelyi
étkeztetés, vendégétkeztetés, valamint az önkormányzati turistaszálló vezetése. Az
étkeztetés ellátására létrehozott szervezeti egység irányítása, a dolgozók munkájának
szervezése, felügyelete, ellenőrzése. Étlapkészítés 2,5-16 éves korig, valamint a
felnőttek részére. A munkaköre ellátásához tartozó törvények, rendeletek, szabványok,
előírások folyamatos figyelése, betartása és betartatása. A főzőkonyha működésének
biztosítása, az étkeztetés zökkenőmentes és időben történő megszervezése.
Alapanyagok beszerzése, átvétele, számlák kezelése, anyagkiszabás készítése, raktári
készlet kezelése, főzési technológia figyelemmel kísérése, higiéniai szabályok
betartása és betartatása. Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a
működést meghatározó jogszabályokban megjelölt feladatok szakszerű, jogszerű és
gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető ,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         közétkeztetési szolgáltatásnyújtásban, ideértve a tápanyagszámítást, étrend-

és étlaptervezést. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
•         szakmai önéletrajz
•         motivációs levél
•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat

elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
•         a közétkezetési szolgáltatás nyújtásában való jártasság hiteles dokumentálása
•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a
pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



•         Felsőfokú képesítés, vendéglátóipari vagy élelmiszeripari főiskola, vagy
dietetikus szakképesítés,

•         Költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,

•         Vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ferenc nyújt, a
+36302371334 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Község Önkormányzata címére történő

megküldésével (8878 Lovászi, Kutfej utca 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2405-1/2020. , valamint
a beosztás megnevezését: intézményvezető.

•         Elektronikus úton Kovács Ferenc részére a lovaszionkormanyzat@gmail.com
E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kovács Ferenc, Zala megye, 8878 Lovászi, Kutfej utca 112. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a benyújtási határidő után - a jogszabályokban előírt határidők
betartásával - a képviselő-testület hallgatja meg. A pályázat elbírálásának határideje:
legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét követő soros képviselő-testületi ülés. A
kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.lovaszi.hu - 2020. október 20.
•         Régió Televízió - 2020. október 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lovaszi.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 20.

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


