
Érsekvadkert Község Önkormányzata  
                         

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

Érsekvadkerti Intézmények Konyhája  
 

Intézményvezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Petőfi Sándor út 37/A.  

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

Az intézmény vezetője egyben élelmezésvezető munkakört is ellát. Feladatkörébe tartozik az 
önkormányzati intézmények élelmezése, a konyha, mint önállóan működő 
intézmény(költségvetési szerv)  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) vezetése, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. 
rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Emelt szintű szakképesítés, Élelmezésvezető szakképesítés, élelmezési 
menedzseri szakképzettség,,  

         Legalább 3 év vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  
         B kategóriás jogosítvány,  
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         büntetlen előélet,  
         cselekvőképesség  



         vendéglátóipari szakközéspiskolai végzettség  
         szakács szakképzettség  
         alapfokú számítástechnikai ismeretek  
         A pályázatban megjelölt vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki 

a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz  
         iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovácsné Nagy Mária 
polgármester nyújt, a 06-35-340-001 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Érsekvadkert Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 967/2018. , 
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.  

         Személyesen: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester, Nógrád megye, 2659 
Érsekvadkert, Rákóczi út 91. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok elbírálása képviselő-testületi zárt ülés keretében történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         A munkáltató honlapja - 2018. június 18. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18. 

  
 

[MB1] megjegyzést írt:  

[MB2] megjegyzést írt:  


