Tiszatarján Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ
Intézményvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 2021. január 01-től 2025. december 31 -ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3589 Tiszatarján, Árpád u. 23.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó
jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az
intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok
teljes körű ellátása. Főzőkonyha a HACCP normák szerinti működtetése (étlaptervezés,
gyermek- és felnőttétkeztetés biztosítása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés,
anyaggazdálkodás). Konyhai dolgozók irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör
gyakorlása. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért, és
a rendszeres adatszolgáltatásért a Polgármesteri Hivatal és egyéb szervek felé.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•Középiskola/gimnázium,
•Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
•Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
•Felhasználói szintű irodai alkalmazások ismerete (MS Office)

•Élelmezés vezetői végzettség, vagy dietetikus végzettség, vagy a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 EMMI rendelet 16§ (3) bekezdésében
meghatározott végzettség.
*Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• élelmezésvezetői munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
* valamely élelmezési szoftver ismerete,
• helyi lakos
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•szakmai önéletrajz
•a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatai
•90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
megismeréséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt
ülésen kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 01 napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burainé Hajdu Éva jegyző - nyújt, a
49/552-110 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszatarján Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: TT 2450 /2020 , valamint a munkakör
megnevezését: intézményvezető.
•Személyesen: Bögre Lajosné – polgármester, 3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testületi ülésen, minősített
többséggel dönt az intézményvezető megbízásáról. A Képviselő-testület fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•www.tiszatarjan.hu - 2020. november 05.
•Tiszatarjáni Közös Önkormányzat Hivatal hirdetőtáblája - 2020. november 05.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszatarjan.hu honlapon
szerezhet.

