
Fülöpi Óvoda 

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

pályázatot hirdet 

Fülöpi Óvoda 

Konyha 

 

Élelmezésvezető 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4266 Fülöp, Óvoda utca 1. 

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

A Fülöpi Óvoda, Óvoda utca 1. és Kossuth utca 30. alatti 300 adagos főzőkonyha és 

tálaló konyha élelmezésvezetői feladatainak teljes körű ellátása. Ennek keretében a 

37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek megfelelő közétkeztetés szervezése, 

működésének koordinálása. A közétkeztetésben részesülő különböző csoportok 

(óvodás, iskolás, szociális, munkahelyi) táplálkozásának megszervezése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. HAACP rendszer működtetése. Az élelmiszer- 

biztonsági szabályozások nyomon követése és alkalmazása. Árubeszerzés, 

étlaptervezés, étrend és nyersanyag-kiszabat összeállítása az egészséges táplálkozás 

szempontjainak figyelembe vételével. Nyersanyagok megrendelése, kiadása, 

raktárkészlet vezetése. A konyhai dolgozók napi munkájának megszervezése, 

irányítása, ellenőrzése.Rendszeres beszámolási kötelesség és adatszolgáltatás az 

óvodavezető, illetve a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó önkormányzati hivatal 

részére. 

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, 

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

•         Fényképes szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget-élelmezésvezetői 

végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, védettségi igazolvány, Nyilatkozat arra 

vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes 

adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez 

hozzájárul. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         Középiskola/gimnázium, Élelmezésvezető, 

Elvárt kompetenciák: 

•         Kiváló szintű Kiváló szintű kiváló kommunikációs képesség, pontosság, 

rugalmasság, munkafegyelem, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár-Hutóczki Valéria 

nyújt, a +36309867975 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Fülöpi Óvoda címére történő megküldésével 

(4266 Fülöp, Óvoda utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2022 , valamint a munkakör 

megnevezését: Élelmezésvezető. 

•         Elektronikus úton Bognár-Hutóczki Valéria részére a 

fulopiovoda@vipmail.hu E-mail címen keresztül 

•         Személyesen: Bognár-Hutóczki Valéria, Hajdú-Bihar megye, 4266 

Fülöp, Óvoda utca 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 16:00-ig be kell érkeznie. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatot az intézményvezető bírálja el. A 

pályázók az álláshirdetés eredményéről értesítést kapnak. A kinevezési jogkör 

gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné 

nyilvánítsa. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         Fülöp Község honlapja - 2022. január 24. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fulopkozseg.hu 

honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

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. 

  

  

 


