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Srigvfri B6bita 6voda 6s BiilcsSde
a "Kozalkalmazoftak

jogallis A16lszolo' 1992. 6vi XXXlll. tdrv6ny 2OlA.$ alapjdn
pfllyAzatot hirdet

S6gvSri B6bita 6voda 6s B6lcs5de

Szakics
mu nkakOr" bet6lt6s6re.

A k6zalkalmazotti jogviszony id6tartama:
hatdrozatlan idej
Fog

U kdzalkal

mazotti jogviszony

lalkoztatis jellege:

Teljes munkaid6

A munkav6gz6s helye:
Somogy megye, 8654 Sdgvir, Pet6fi S6ndor utca

4.

A munkakiirbe tartoz6, illetve a vezet6i megbiz6ssal j6r6 l6nyeges feladatok:

Gyermek- 6s szociilis 6tkeztet6s, valamint rendean6nyi 6tkeztet6s kOr6ben 6tel
el66llft5sa. A konyhai kisegft6k napi munkfjdnak szervez6se, a munkafolyamatok
irdnyftisa, az 6rv6nyes HACCP betart6s6val.
I

llefrn6ny

s

juttatisok:

Az illetm6ny meg6llapitds6ra 6s a juttat6sokra a "Kdzalkalmazottak jog6ll6sar6l sz6l6'
1992. 6vi XXXlll. tdrveny rendelkezdsei az ir6nyad6k.

Pillyinati felt6telek:

.

Szakmunk6sk6pz6 int6zet, szakdcs,

A pily6zat elbiral6s{n6l el6nyt jelent:

.
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Szakmunk5sk6pz6 int6zet, szak6qs,

2017.10.05. rl:42

http:i/aftnin.kozigallas. gov.hu/pages KlfKoz.zetetel.aspx?IF33M0 I

Megtekint6s

A pAlyilzat r6szek6nt benyfjhndo iratok, igazolisok:

.

Szakmai on6letrajz, iskolai v6gzetts6get /szakk6pzetts6get igazol6
bizonyitu6ny m6solata, 90 napnel nem r6gebbi erk6lcsi bizonyitv5ny.
Nyilatkozat an6l, hogy a pAlyAzati anyagban foglalt szem6lyes adatainak a
p6ly 6zatt e lj 6 r6ssa | dsszefU

g

96 kezeldsdhez hozzfljitrul.

A munkakdr betiilthet6s6g6nek id6pontja:
.

A munkakdr legkor6bban 2017. december 1. napj6tol t6lthet6 be.

A pitlyitzat benyrijtis6nak hatSridei e: 2A17. november 1 0.

A

pAly1zati kiir5ssal kapcsolatosan tov6bbi informici6t Szab6 SAndorn6 nyfjt, a

+3620231 4446 -os telefonsz6mon.

A pirly inatok benyfjt6s6nak m6dja:
. Postai uton, a pSlylzatnak a Sfgvdri B6bita Ovoda 6s B6lcs6de cim6re
t6rt6n6 megkUld6s6vel (8654 Sdgvdr, Pet6fi Sdndor utea 44. ). K6rjUk a
bo rit6kon feltU ntetn i a pAly 6zati ad atb6zisban szerepl6 azonosit6 sz6 mot:
20112017-6 ,valamint a munkakOr megnevez€sdt: Szakdcs.

.

vagy
Szem6lyesen: Szab6ne Szoladi TUnde, Somogy megye, 8654 S{gv6r, Pet6fi
S6ndor utca 44. .

A pitlyitzart elbiral6sinak hatSrideie:

2017 - novernber 15.

A pfulytzati kiinis tov6bbi k6zz6t6tel6nek helye,

.
.
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Sdgv6r Kozs6g honlapja - 2017. okt6ber 17.
S6gvdri B6bita 6voda honlapja -2017. okt6ber 17.
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