
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

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

Az élelmezésvezető munkaköri leírásában foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, Élelmezésvezetői OKJ-s szakképesítés vagy
elvégzésének vállalása,

• magyar állampolgárság
• egészségügyi alkalmasság
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középiskola/gimnázium, Szakács végzettség,
• Közétkeztetésben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
• nyilatkozat  a  pályázó  személyes  adatainak  pályázattal  összefüggő
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kezeléséhez való hozzájárulásról
• erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Suba  Benedek  nyújt,  a
0676356103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete címére történő megküldésével (6050
Lajosmizse, Ceglédi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: LMIGSZ/15-11/2019 , valamint a
munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

• Elektronikus úton Suba Benedek részére a lmigsz@t-online.hu E-mail címen
keresztül

• Személyesen: Suba Benedek, Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Ceglédi
út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja - 2019. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozatlan idejű kinevezés, 3 hónapos próbaidő kikötésével. Amennyiben a pályázó
élelmezésvezetői végzettséggel nem rendelkezik, vállalnia kell  annak egy éven belüli
megszerzését.

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

Nyomtatás
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