
Gógánfai Főzőkonyha 
                         

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

 
Gógánfai Főzőkonyha 

 
szakács 

munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Veszprém megye, 8346 Gógánfa, Kisfaludy utca 2.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Gondoskodik az étlapon szereplő ételek megfelelő mennyiségben és minőségben történő 
elkészítéséről, az elkészített étel készentartásáról, annak megfelelő jellegű tálalásáról. 
Feladata a HACCP előírásainak betartása, dokumentációjának pontos, naprakész vezetése. 
 
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 képesítés 
 magyar állampolgárság 
 büntetlen előélet 
 cselekvőképesség 
 orvosi alkalmasság 
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
    közétkeztetésben szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat 
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
     fényképpel ellátott szakmai önéletrajz  
     szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 
     nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
  kezeléséhez 
      alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 



 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 4. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarsoly Eszter élelmezésvezető nyújt, 
a 30/183-8929 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
      Postai úton, a pályázatnak a Gógánfai Főzőkonyha címére történő megküldésével (8346 

Gógánfa, Kisfaludy u.2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 29-17/2017., valamint a munkakör megnevezését: szakács.  

         Személyesen: Tarsoly Eszter élelmezésvezető, Veszprém megye, 8346 Gógánfa, Kisfaludy 
u. 2. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 1. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtásának határidején nem a postára adást, hanem a beérkezést értjük.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
     Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal honlapja www.goganfaikoh.hu –  

2017. augusztus 25. 
     Gógánfa Község Önkormányzat honlapja www.goganfa.hu - 2017. augusztus 25. 
     Gógánfa Község Önkormányzat hirdetőtáblái - 2017. augusztus 25. 
 


