
Forrás Intézményüzemeltető Központ  
                         

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

Forrás Intézményüzemeltető Központ  
Főzőkonyha 

 
Élelmezésvezető  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.  

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

- vezeti és irányítja a főzőkonyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, 
szervezési és ellenőrzési feladatokat, - naprakész számítógépes nyilvántartás vezet a 
beérkező és felhasználásra kerülő alapanyagokról, - napi kapcsolattartást a 
beszállítókkal, - felelős az irányítása alatt álló főzőkonyhában az előállított ételek 
minőségéért, mennyiségéért, időbeni kiadásáért, - ellenőrzi a konyhai dolgozók 
tevékenységét, munkaidő-beosztását, - ellenőrzi az ételek minőségét - az ételek 
minőségének figyelése az elkészítés és feltálalás minden fázisában, - étlapot állít 
össze,- gyermekintézmények vezetőivel egyeztet étlap összeállítás előtt, - a 
jóváhagyott étlap alapján összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok 
beszerzéséről a megkötött szerződések szerint, ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a 
nyersanyagkiszabást, - az ételek készítésével kapcsolatos kérdések megvitatása a 
vezetőkkel, dietetikusokkal, konyhai és felszolgáló dolgozókkal, - felelős az 
élelmiszer biztonságáért, a főzőkonyha rendeltetésszerű működéséért, - betartja és 
betartatja a HACCP közegészségügyi és járványügyi előírásokat, - ellenőrzi a 
beérkező pénzügyi bizonylatokat, azokat bevételezi és szakmai teljesítés után 
továbbítja a Gazdasági Iroda felé, - részt vesz a leltározási munkálatokban - a 
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 



ellátása, - naprakész jelentés az előirányzat felhasználásáról, - a szervet működésével 
összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, - a konyha éves 
tervének és az előírt éves beszámolónak, a terv és beszámoló adatai valódiságának 
biztosítása, - a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére 
vonatkozó előírások érvényesítése, - munkaerő-költségek becslése, - a készletek, 
berendezések és munkaterületek felügyelete, hogy azok megfeleljenek az elfogadott 
szabványoknak, - részvétel a konyhai dolgozók felvételében, a teljesítményük 
figyelemmel kisérése;  

Illetmény és juttatások: 

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

         Emelt szintű szakképesítés, Élelmezésvezető,  
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
         Magyar állampolgárság,  
         Büntetlen előélet,  
         A konyha vezetésére vonatkozó programok, amely a pályázó szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést is tartalmazza.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Dietetikus végzettség,  
         Élelmezésvezetői munkakörben - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
         ECDL  
         Gazdasági ismeretek.  

Elvárt kompetenciák:  

         proaktivitás,  
         menedzser, gazdálkodási szemlélet,  
         Jó szintű kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,  
         hatékony szervező és motiváló készség,  
         határozott fellépés,  
         precíz, pontos, igényes munkavégzés,  
         nagyfokú szervezőképesség,  
         kreativitás,  
         önállóság, objektivitás,  
         felelősségtudat, terhelhetőség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével, 
referencia lista megadásával,  

       Iskolai végzettségről, egyéb képesítésekről szóló okiratok másolata, 
melyek eredeti példányát a személyes meghallgatás alkalmával kötelező 
bemutatni,  

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
         Szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok,  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,  
         Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről,  
         Nyilatkozat a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen tartásáról.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 1.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Forrás Intézményüzemeltető Központ 

címére történő megküldésével (2335 Taksony, Szent Anna tér 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: H/336-22/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 
Élelmezésvezető.  

vagy 
         Személyesen: Rung Alíz, Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.   

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat kiíró hallgatja meg 
személyesen. Döntéshozó a Forrás Intézményüzemeltető Központ kinevezési és 
munkáltatói jogkör gyakorlója. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A 
megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül 
hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó 
postai feladóvevényt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 2.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.taksonyimenu.hu - 2016. december 27. 
         szuperinfo – 2017. január 13. 

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


