
A Szentpéterúri Mazsola Óvoda 

pályázatot hirdet 

300 adagos főzőkonyha szervezeti egységébe 

KONYHALÁNY 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

 teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

 Főzőkonyha – 8762 Szentpéterúr, Dózsa György utca 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 az ételkészítéshez szükséges alapanyagok kifogástalan előkészítése, törekedve az 

ismertetett mennyiségi és minőségi követelményekre, 

 az elkészített ételek adagolása, 

 a konyha és a konyhai eszközök tisztán tartása, a konyha- és főzőtér takarítása, 

 a szállítóedények, egyéb főző- és tálaló edények mosogatása. 

Illetmény és juttatások: 

 az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók 

 vidékről történő munkába járáshoz utazási költségtérítés 

 munka- és védőruházat 

Pályázati feltételek: 

 8 általános iskolai végzettség 

Elvárt kompetenciák: 

 gyorsaság, 

 alaposság, 

 pontos feladatvégzés, 

 terhelhetőség, munkabírás, 

 főzési folyamat rendszerének átlátási képessége, 

  rend- és tisztaságszeretet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

 sikeres kiválasztást követően, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

 2018. április 03. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 2018. március 12. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Szentpéterúri Mazsola Óvoda címére történő 

megküldésével (8762 Szentpéterúr, Dózsa u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/22/2018. valamint a munkakör 

megnevezését: konyhalány. 

vagy 

 Elektronikus úton, Horváthné Szigligeti Adél részére a szigla63@gmail.com e-mail 

címre. 

mailto:szigla63@gmail.com


A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül írásban tájékoztatást 

kapnak. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény 

nélkül. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 2018. március 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 KÖZIGÁLLÁS – 2018. február 24. 

 Szentpéterúr község honlapja – 2018. február 24. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Szigligeti Adél nyújt,  

a 06-30/343 5660-as telefonszámon. 

 


