
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Önkormányzati Étterem és Turistaszálló

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, - 3 hónap próbaidő kikötésével - 2016. január 1-jétől
2020. december 31-ig-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8878 Lovászi, Lakótelep 68.

A munkakörbe 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:

 Középfokú képesítés, élelmezésvezetői szakképesítés.
 Közétkeztetési  szolgáltatásnyújtásban,  ideértve  a  tápanyagszámítást,  étrend-  és

étlaptervezést. - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, vendéglátóipari vagy élelmiszeripari főiskola, vagy dietetikus szakképesítés.
 Költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 Vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 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 munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hercz Judit nyújt, a 06-92/576-
021-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (8878 Lovászi, Kútfej u. 112.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
………..., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

 Személyesen: dr. Hercz Judit, Zala megye, 8878 Lovászi, Kútfej 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: 2015. december 20.


