Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Étkezési csoportvezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
idejű közalkalmazotti jogviszony.

időtartama:

Teljes

munkaidős,

határozatlan

A munkavégzés helye: Pest megye, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár Étkezési csoportja látja
el a városi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív feladatokat. A csoportvezető
irányítja, szervezi, ellenőrzi a három fős csoport munkáját (étkezés megrendelés,
lemondás, kedvezmények érvényesítése, dokumentálás, étkezési díjak számlázásával
kapcsolatos feladatok, hátralékkezelés, normatíva elszámolás, kapcsolattartás az
intézményekkel, szülőkkel)
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
- főiskola: pénzügyi-számviteli szakképesítés
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- erkölcsi bizonyítvány
- MS Excel magas szintű ismerete
- cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- mérlegképes könyvelői szakképesítés
- költségvetési szervnél, pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat
- POLISZ Integrált Rendszer ismerete
Elvárt kompetenciák:
- kiváló kommunikációs készség szóban és írásban
- rendszerszemléletű gondolkodás
- szabálykövetés, pontosság, precizitás, terhelhetőség
- pár fős csapat vezetésében szerzett tapasztalat
- nyitottság új ismeretek megszerzésére
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- végzettséget igazoló oklevél másolatok

-

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lázárné Adorján Éva nyújt, a
0630/302-4161 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Lázárné Adorján Éva - Gazdasági vezető
lazar.eva.hszk@dunakeszi.hu E-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Lázárné Adorján Éva, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11.

részére

a

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatok közül a nyertes
pályázatot állásinterjút követően a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki. A döntésről
a pályázókat az elbírálást követően a pályázat kiírója értesíti. A pályázat kiírója pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dohszk.hu honlapon
szerezhet.

