
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága

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

pályázatot hirdet

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

Konyha és fürdővezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Fürdő utca 2.

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

Az intézmény 3 konyháját és 2 tálalókonyháját hatékonyan felügyeli, irányítja, szervezi a feladatokat. Rendezvények
lebonyolításában részt vesz. A konyhák műszaki meghibásodásainak elhárításáról gondoskodik.A strandfürdő és kemping
hatékony és eredményes üzemeltetése. Gondoskodik az üzemeltetéssel járó műszaki és közegészségügyi követelmények
teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiről, a hulladékgyűjtésről és szállításról. Felel a fürdő
tevékenységének szabályozásáért. A szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos részletes műszaki, biztonságtechnikai
és környezetvédelmi előírásokat, valamint a speciális közegészségügyi előírásokat betartatja. Kapcsolattartás alvállalkozókkal,
partnerekkel, szolgáltatókkal. Irányítja és motiválja munkatársait. Felel az anyag- és eszközfelhasználásért. Munkarend, beosztások
szervezése. Ellenőrzi a fürdő területének takarítását, rendjét, karbantartási, gépészeti munkálatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,
•         Szakirányú - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet, illetve annak igazolása, ha nem áll foglalkoztatástól eltiltó ítélet hatálya alatt
•         cselekvőképesség
•         gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Középfokú képesítés, műszaki, gépészeti területen,
•         Műszaki területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség
•         Rugalmasság, magas szintű szervezőkészség



A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Juhász Marianna nyújt, a 06-52/391-188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága címére történő megküldésével

(4090 Polgár, Fürdő utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-
21/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Konyha és fürdővezető.

•         Elektronikus úton Kissné Juhász Marianna részére a varosgondnoksag2@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Polgár Város Honlapja - 2019. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat írója fenntartja a jogát a pályázat érvénytelenítésére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


