
Forrás Intézményüzemeltető Központ  

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

pályázatot hirdet 

Forrás Intézményüzemeltető Központ  

 

Szakács  

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: 

Gyermekétkeztetésben /menza/ étlap alapján történő főzési feladatok ellátása, a konyhai kisegítők 

irányítása a feladat időbeni elvégzéséhez.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Szakmunkásképző intézet, Szakács,  

         Szakács munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Magyar állampolgárság,  

         Büntetlen előélet,  

         Egészségügyi alkalmasság.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Emelt szintű szakképesítés, Mesterszakács vizsga,,  

         Közüzemi étkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Diétás szakács képesítés.  

Előnyt jelentő 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,  

         Motivációs levél,  

         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a kérvényezésről,  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhessék.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rung Aliz nyújt, a +36-30-518-6055 -os 

telefonszámon. 

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/360-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 

Szakács.   

vagy 

         Elektronikus úton Tóth István részére a munkaugy@taksony.hu E-mail címen keresztül  

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat kíró hallgatja meg személyesen. Döntéshozó a 

Forrás Intézményüzemeltető Központ kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója. A kinevezéskor 4 

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 pályá  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.taksony.hu 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 16.  

 


