
Výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne

Obec Kecerovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci školskej jedálne pri
Materskej škole Kecerovce 374  v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. v z.n.p.: 

Voľné pracovné miesto: vedúca školskej jedálne pri Materskej škole Kecerovce

Názov  zamestnávateľa: Obec  Kecerovce,  zastúpená  starostom  Miroslavom  Galasom
Zaufalom 

Termín nástupu: 1.08.2020

Pracovný pomer:  skúšobná doba 3 mesiace,  s predpokladom na dobu neurčitú

Pracovný úväzok: 100% 

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v z.n.p. 

Kvalifikačné požiadavky a predpoklady:  

 ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania - stredná hotelová
škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska, 

  praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti. 

Iné kritériá a požiadavky:  

 znalosť príslušných právnych predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení
školského stravovania a ekonomiky v oblasti vedenia a financovania školskej jedálne,  

 ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre
zariadenia verejného stravovania s plne elektronickým systémom,  

 prax v riadiacej práci zariadenia spoločného stravovania vítaná,
  zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania,
 bezúhonnosť v zmysle §3 ods. 3. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

záujme,
 organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov potrebných k zaradeniu do výberového
konania:  

 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 profesijný životopis,
 fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnom odbore,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 doklad o zdravotnej spôsobilosti v zmysle §10 zákona č. 317/2009 Z. z. (telesná a

duševná spôsobilosť),  
 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 
 vypracovaná koncepcia vedenia školskej jedálne najviac vo formáte 1 listu A4.

Termín a miesto podania:



Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť alebo zaslať poštou do 29.mája vrátane
do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - vedúca ŠJ - neotvárať“ na
adresu: Obec Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce. 

Vyhlasovateľ  výberového  konania  si  vyhradzuje  právo  nezaradiť  do  výberového  konania
uchádzačov,  ktorí  nespĺňajú  požadované  podmienky.  Taktiež  nebudú  zaradené  prihlášky
doručené po termíne.

Termín  výberového  konania  bude  písomne  oznámený  7  dní  pred  uskutočnením  všetkým
uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá.

Miroslav Galas-Zaufal

                   starosta obce 


