Z Á K L A D N Á Š K O L A,
Haniska 290, 044 57 Haniska
Základná škola v Haniske prijme s nástupom od 1.3.2022

Vedúca/vedúci školskej jedálne
Voľné pracovné miesto:
Názov zamestnávateľa:
Termín nástupu:
Pracovný pomer:
Pracovný úväzok:
Platové podmienky:

vedúca/vedúci školskej jedálne
Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniska
1.3.2022
trvalý pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2022, skúšobná doba 3
mesiace, s predpokladom na dobu neurčitú
100%
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

Popis pracovnej pozície:
-

riadenie prevádzky školskej jedálne
zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne
riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov
zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch
zostavovanie týždenných jedálnych lístkov
zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami

Kvalifikačné požiadavky a predpoklady:
a) ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou, uprednostňuje sa vzdelanie z okruhu stravovania –
Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska,
ekonomické zameranie a podobne

Iné kritériá a požiadavky:
prax vo vedúcej pozícii vítaná
spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme (bezúhonnosť)
ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail, internet banking)
organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti vedenia a financovania školskej jedálne (najmä
vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z.)
g) zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

žiadosť o prijatie do zamestnania
štruktúrovaný profesijný životopis
fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
fotokópia iných dokladov o absolvovaných školeniach a kurzoch
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
vypracovaná koncepcia vedenia školskej jedálne (najviac vo formáte A4)

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 16.2.2022 do 12.00 hod.:
- osobne alebo poštou na adresu:
Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniska
- alebo e-mailom na adresu:
zshaniska@gmail.com.
Bližšie informácie poskytne Mgr. Helena Borufková, tel. kontakt: 055/6930159.
Mgr. Helena Borufková
riaditeľka školy
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