
A Fülöpi Óvoda 
                        

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

Fülöpi Óvoda  

 

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: 

Az intézmény területén működő főzőkonyha és az ott történő főzési 
tevékenységekkel járó szervezési feladatok ellátása.Alapanyag rendelés 
befogadás.Egy napi 300 adagot létrehozó főzőkonyha koordinálása.A Menza 

program alkalmazása a konkrét feladatok a munkaköri leírásban szereplő 
tevékenységek elvégzése,teljesítése.Gondoskodik az Intézmény által ellátottak 
ételeinek az elkészítéséről, tálalásáról, és kiosztásáról. 4 órában élelmezésvezetői, 
további 4 órában konyhai kisegítői munka ellátása. 

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 OKJ, 

• élelmezésvezetői munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

• ECDL 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány fénymásolata, szakmai önéletrajz, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

• Érvényes egézségügyi alkalmassági 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Középfokú képesítés, élelmezésvezetői OKJ, 

• ECDL 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

• Jó szintű • Kitűnő kommunikációs készség, • Szervező készség, • 
Határozott fellépés, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány fénymásolata, szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hutóczki Valéria nyújt, a 
202235892 -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: 
10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető. 

• Elektronikus úton Hutóczki Valéria részére a fulopiovoda@vipmail.hu 
E-mail címen keresztül 

• Személyesen: Hutóczki Valéria, Hajdú-Bihar megye, 4266 Fülöp, 
Óvoda utca 1. utca 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Fülöp Község honlapja - 2019. január 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fulopközseg.hu 

honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 29. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati 
kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


