OBEC MARKOVCE
Obec Markovce vyhlasuje v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z.z. výberové konanie na
obsadenie pracovného miesta

vedúca/vedúci školskej jedálne
s nástupom od 01. 09. 2020
Kvalifikačné požiadavky


Úplné stredné vzdelanie s maturitou

Úväzok


0,20 t.j. 7,5 hod. týždenne

Platové zaradenie


V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov









organizačné a komunikačné schopnosti
samostatnosť
spoľahlivosť a flexibilita
práca s počítačom
prax v odbore min. 1 rok
zdravotná spôsobilosť
bezúhonnosť
vodičské oprávnenie sk. B

Náplň práce






kompletné koordinovanie chodu prevádzky školskej jedálne,
monitoring a dodržiavanie HACCP,
materiálne zabezpečenie (zabezpečovanie dodávateľsko- odberateľských vzťahov –
objednávanie tovaru, skladové hospodárstvo, evidencia faktúr, spracovanie mesačnej
uzávierky v programe VIS – kuchyňa)
rozpočtovanie a účtovanie finančných prostriedkov na stravovanie, evidencia
stravníkov,
zabezpečovanie výroby jedál a nápojov, vypracovanie jedálneho lístka, normovanie
stravy.

Zoznam požadovaných dokladov

OBEC MARKOVCE






písomná prihláška o zaradenie do výberového konania
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania (overená fotokópia)
profesijný štruktúrovaný životopis
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
písomný súhlas uchádza a na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi do výberového konania s označením „Výberové
konanie – NEOTVÁRAŤ ! je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke na
adresu:
Obec Markovce
Markovce 48
072 06 Markovce
Uzávierka prijímania žiadostí je do 27. 08. 2020, v prípade doručenia osobne do 12.00
hod., v prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke.
Termín a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá
výberového konania.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Markovciach, 18. 08. 2020

PhDr. Valéria Eľková
starostka obce

