Obec Ivanka pri Dunaji
Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Pracovná ponuka: Vedúca/vedúci jedálne pre materské školy
Miesto práce: Obec Ivanka pri Dunaji, práca v teréne
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, na dobu určitú 1 rok so skúšobnou dobou 3 mesiace,
s možnosťou zmeny na dobu neurčitú
Termín nástupu: od 01.04.2022
Mzdové podmienky (brutto) 800-950 EUR/mesiac, podľa podmienok zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informácie o pracovnom mieste: práca sa týka stravovania v dvoch materských školách v obci,
v MŠ Hviezdoslavova (3 pracovníčky a cca 120 detí) a v MŠ Slnečná (2 pracovníčky a cca 60
detí)
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
-

-

-

koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou,
uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov
v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení,
zodpovednosť za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc
a nariadení MŠ SR a iných orgánov verejnej správy,
zabezpečovanie kompletnej agendy v oblasti školského stravovania, zodpovednosť za
evidenciu stravníkov a v plnej miere zodpovednosť za účtovnú uzávierku a inventarizáciu,
organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií,
zodpovednosť za prevádzku jedálne a jej plynulý chod, starostlivosť o riadne hospodárenie
a povinné dodržiavanie a sledovanie predpisov o školskom stravovaní,
v spolupráci so samostatným kuchárom zodpovednosť za zostavenie jedálneho lístka na
týždeň dopredu, aby pokrmy boli upravené, chutné, načas pripravené v zodpovedajúcom
množstve a kvalite,
zodpovednosť za objednávanie a obstarávanie potravín, za ich kvalitu a správne
uskladnenie,
zodpovednosť za údržbu a evidenciu inventára jedálne a kuchyne,
zodpovednosť za účtovnú evidenciu v predpísanom rozsahu,
sledovanie dodržiavania a využívania pracovného času podriadených pracovníkov,
vykonávanie pravidelných kontrol dodržiavania materiálno-spotrebných noriem a hygieny
na pracovisku ako i osobnej hygieny pracovníčok

Kvalifikačné predpoklady: Minimálne dosiahnuté vzdelanie:
- úplne stredné odborné vzdelanie v odbore spoločné stravovanie alebo
- úplne stredné vzdelanie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
- trvajúce vysokoškolské štúdium v odbore fyziologickej výživy, s praxou v oblasti
stravovania
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- bezúhonnosť,
- kvalifikačné predpoklady,

zdravotná spôsobilosť na prácu (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka
v potravinárstve),
- zodpovednosť za pridelenú oblasť, organizačné schopnosti, schopnosť samostatného
myslenia a plánovania, komunikatívnosť, flexibilita,
- vodičský preukaz skupiny B (nie je podmienkou)
Predpokladom výkonu práce vo verejnom záujme je splnenie podmienok uvedených v § 3
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
-

Požadované doklady:
• žiadosť do zamestnania (uvedený telefonický a/alebo emailový kontakt),
• prípadne štruktúrovaný životopis,
• doklad o ukončenom vzdelaní, resp. potvrdenie o návšteve vysokej školy,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov
Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielať výhradne e-mailom na
prednosta@ivankapridunaji.sk s uvedením v predmete „Vedúca jedálne pre MŠ“
Termín: do 31.03.2022
Uchádzač bude pozvaný na pracovný pohovor.
Obec Ivanka pri Dunaji si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.
Adresa samosprávy
Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
https://www.ivankapridunaji.sk/
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Štetka
Tel.: +421 903 999 214, +421 248 777 300
E-mail: prednosta@ivankapridunaji.sk

m.

adresu

