Obec K E C E R O V C E, Kecerovce č. 92, 044 47 Kecerovce

Výberové konanie:
hlavný kuchár / hlavná kuchárka ŠJ
Obec Kecerovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta hlavnej kuchárky/ hlavného
kuchára ŠJ v Školskej jedálni pri MŠ Kecerovce.
1. Voľné pracovné miesto: hlavný kuchár / hlavná kuchárka MŠ Kecerovce, Kecerovce č.
374, 044 47 Kecerovce
2. Názov zamestnávateľa: Obec Kecerovce, Kecerovce č. 92, 044 47 Kecerovce
3. Termín nástupu: 01. 09. 2022
4. Pracovný pomer: doba určitá na zastupovanie počas materskej dovolenky /s trojmesačnou
skúšobnou dobou/, s predpokladom na dobu neurčitú
5. Pracovný úväzok: 100 %
6. Platové podmienky: v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
7. Kvalifikačný predpoklad:
stredné odborné - výučný list v odbore kuchár/kuchárka
zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou
zdravotný preukaz
8. Iné kritéria a poţiadavky:
- prax v stravovacích zariadeniach minimálne 2 roky,
- skúsenosti s normovaním a výdajom jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných
materiálno – spotrebných noriem a jedálneho lístka,
- bezúhonnosť v zmysle §3 ods. 3. zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme,
- organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.
9. Zoznam poţadovaných dokladov a dokumentov potrebných k zaradeniu do výberového
konania:
- písomná ţiadosť o účasť na výberovom konaní
- profesijný ţivotopis v štruktúrovanej forme;

-

úradne osvedčená fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
súhlas uchádzača s pouţitím osobných údajov pre potreby výberového konania /príloha
č.1/

10. Popis pracovnej pozície.
- Koordinácia výroby jedál a nápojov v ŠJ.
- Zodpovednosť za dodrţiavanie materiálových spotrebných noriem a receptúr platných
pre školské stravovanie a všeobecne platných predpisov pri výrobe jedál a nápojov.
- Zodpovednosť za dodrţiavanie predpisov prevádzkovej a osobnej hygieny a predpisov
pri výrobe jedál v zmysle správnej výrobnej praxe (HACCP).
11. Dátum a miesto podania ţiadosti o účasť na výberovom konaní: Uzávierka prijímania
ţiadostí a otvorenie obálok je 01.06.2022 (streda), 12:00 hod. Na oneskorene doručené
ţiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať. Ţiadosť o účasť na
výberovom konaní spolu s poţadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke
označenej heslom „Výberové konanie – Hlavný kuchár, hlavná kuchárka –
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Kecerovce, Kecerovce č. 92, 044 47 Kecerovce.
12. Dátum a miesto konania výberového konania: Výberové konanie sa uskutoční dňa
07.06.2020, od 10:00, na Obecnom úrade v Kecerovciach. V prípade zmeny dátumu
a času konania výberového konania, budú uchádzači informovaní. Výberové konanie bude
pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou. Účasť na výberovom konaní bude
umoţnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a
predloţia všetky doklady poţadované v bode 9.
Uchádzačom bude zaslaná pozvánka na výberové konanie elektronicky, preto je potrebné
uviesť e-mailovú kontaktnú adresu a telefónne číslo, aby bola zjednodušená komunikácia s
uchádzačom.
V Kecerovciach, dňa 04.05.2022

Príloha č.1

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov)

meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
e-mailová adresa:
Dole
podpísaná/podpísaný
……………………………………………………………
udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v
ţiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom ţivotopise, osobnom dotazníku, prípadne
osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi: Obec Kecerovce,
Kecerovce č. 92, 044 47 Kecerovce, IČO 00324299.
Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so
všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 rokov.
Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môţem kedykoľvek poţiadať o vymazanie
údajov. Tento súhlas je moţné kedykoľvek písomne odvolať.

V ………………………., dňa ………………………..

