
Forrás Intézményüzemeltető Központ  
                         

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

Forrás Intézményüzemeltető Központ  
Főzőkonyha 

 
Konyhai kisegítő  

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: 

Étkeztetésben /menza/ étlap alapján történő főzés előkészítő feladatok ellátása, 
Konyhai munka, étkeztetés szabályos lebonyolítása, Konyha higiéniájának 
biztosítása. Étkeztetés után az edények higiéniai előírásoknak megfelelően történő 
elmosogatása és elrakodása. Étkeztetés után a konyha, ebédlő és a kiszolgáló 
helységek takarítása  

Illetmény és juttatások: 

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

         8 Általános,  
         Magyar állampolgárság,  
         Büntetlen előélet,  
         Egészségügyi alkalmasság.  
 
 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Közüzemi étkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  

         Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó szervező készség,  
         felelősségtudat, terhelhetőség,  
         csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz,  
         végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,  
         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.  

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/336-23/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai 
kisegítő.  

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.  


