
A Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
szakács  

munkakör betöltésére állást hirdet. 
 

Az állást kiíró adatai: 
Neve: Móra Ferenc Általános Iskola 
Címe: 8978. Rédics, Pozsonyi út 6. 
Tel.: 92-553-032 
Fax: 92-553-033 

A közalkalmazotti jogviszony id�tartama:  
Határozatlan idej� közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaid�s 
Próbaid�: 3 hónap 

A munkavégzés helye: 
Móra Ferenc Általános Iskola 8978 Rédics, Pozsonyi út 6. 
 
A munkakörre vonatkozó feladatok: 
� A vezet� szakácsn� irányítása mellett és útmutatása alapján végzi az ételek 

elkészítésével kapcsolatos feladatokat. 
� A vezet� szakácsn� akadályoztatása esetén �t helyettesíti, és teljes felel�sséggel 

tartozik az ételek elkészítésével kapcsolatban, mint mennyiségi, mint min�ségi 
vonatkozásban. A fentiek alapján különösen: 

- anyagok felvétele a raktárból 
- anyagkiszabási jegyzék készítése 
- étlapkészítés az élelmezésvezet�vel közösen 
- étlap önálló lef�zése 
- ebéd kiadagolása, kiosztása (óvoda, iskola, szociális étkezés) 
- konyhai dolgozók irányítása, szakszer� munkavégzés ellen�rzése 
- ANTSZ, t�z és balesetvédelmi el�írások betartása és betartatása. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A munkakör betöltésének feltétele: 
- Szakács szakirányú végzettség 
- Legalább 5 éves szakmában eltöltött gyakorlat 
- A munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság  
- Büntetlen el�élet 
- El�nyt jelent a pályázat elbírálásakor: a közétkeztetésben eltöltött gyakorlat 

Benyújtandó iratok, igazolások: 
- Szakmai önéletrajz 
- A képzettséget, végzettséget igazoló okirat(ok) másolata 
- Egészségügyi alkalmasságot bizonyító iratok (a nyertes pályázónak utólag kell 

benyújtania) 
- Szakmai gyakorlat igazolását bizonyító okirat másolata  
- Erkölcsi bizonyítvány (a nyertes pályázónak utólag kell benyújtania) 
- Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a kiírással összefüggésben személyes adatainak 

kezeléséhez  

A munkakör betölthet�ségének id�pontja: 
A munkakör legkorábban 2009. május 4. napjától tölthet� be. 



A jelentkezés határideje: 2009. április 20. 

A jelentkezés módja: 
A benyújtandó iratokat, igazolásokat személyesen vagy postai úton a megadott határid�ig a 
következ� címre lehet eljuttatni: 

Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
8978 Rédics 
Pozsonyi út 6. 

Az elbírálás határideje: 2009. április 21. 
 
A felhívással kapcsolatban további információ a 0692/553-032-es telefonszámon kérhet�. 
 
 
Rédics, 2009. április 2.  
 
 Móra Ferenc Általános Iskola 
                  Rédics 
 
 
 


