Kuchár/-ka v Školskej jedálni MŠ, Vyšná Šebastová
Miesto práce
Vyšná Šebastová
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, zastupovanie počas dlhodobej PN
Termín nástupu
ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
od 551,50 EUR/ brutto (+ príplatok za prax + osobný príplatok)

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Do nášho tímu hľadáme pozitívne naladenú, zodpovednú a všestranne zručnú osobu,
ktorá bude mať na starosti výrobu jedál a pokrmov v Školskej jedálni pri MŠ v obci Vyšná
Šebastová. Vyžadujeme minimálne 2 ročnú prax na danej pozícii. Práca sa nachádza
v obci Vyšná Šebastová.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 výroba jednoduchých jedál a pokrmov, zabezpečovanie doplnkového stravovania
podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie,
 spolupráca pri zostavovaní jedálneho lístka podľa osobitného predpisu,
 kontrola dodržiavania výťažnosti hotových jedál na zverenom úseku, krátkodobé
uskladnenie potravín na zverenom úseku a vedenie evidencie a dokumentácie,
 odber vzoriek hotových jedál a vedenie evidencie a dokumentácie,
 obsluha viacúčelových veľkokuchynských zariadení,
 zodpovednosť za dodržiavanie predpisov prevádzkovej a osobnej hygieny a
predpisov pri výrobe jedál v zmysle správnej výrobnej praxe (HACCP),
 dodržiavanie sanitačného programu na zverenom úseku a všeobecne záväzných
predpisov v oblasti osobnej, prevádzkovej hygieny, BOZP a PO,
 plní ďalšie úlohy podľa potrieb ŠJ Materskej školy a obce.
Informácie o výberovom konaní
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované
doklady e-mailom na adresu: starosta@vysnasebastova.sk alebo poštou na adresu:
Obecný úrad Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová 157
080 06 Prešov

Tel. kontakt: +421 905 227 943 - Mgr. Marián Beluško, starosta obce Vyšná Šebastová
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované
kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Požiadavky na zamestnanca



Kvalifikačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie, minimálne s výučným listom v odbore kuchár
bezúhonnosť







Iné kritériá a požiadavky:
predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
schopnosť pracovať v tíme
zodpovedný a poctivý prístup k práci
výborné organizačné schopnosti






Požadované doklady:
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie)
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného
voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR
Jazykové znalosti
Slovenský jazyk
Počet rokov praxe
2
INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ
Stručná charakteristika spoločnosti
Obec Vyšná Šebastová leží v severnom okraji Košickej kotliny v nadmorskej výške okolo
352 m vo vzdialenosti 3 km od krajského mesta Prešov v malebnom prostredí šarišského
regiónu na východe Slovenska.
Počet zamestnancov
5-9 zamestnancov
Adresa spoločnosti
Obecný úrad Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová 157
080 06 Prešov

