OBEC TEPLIČKA NAD VÁHOM
NÁM. SV. FLORIÁNA 290/2
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM

VYHLÁSENIE
výberového konania na obsadenie riaditeľa Školskej jedálne, Školská 491/18A, Teplička
nad Váhom

Obec Teplička nad Váhom
Podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práceč vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie riaditeľa Školskej jedálne, Školská 491/18A, Teplička nad
Váhom

Kvalifikačné predpoklady:


úplné odborné stredoškolské vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (stredná
hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola
potravinárska)

Ďalšie kritériá a požiadavky:



občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie
znalosť platnej legislatívy najmä z oblasti školského stravovania a hygieny

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:










Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania obsahujúca aj súhlas
uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných
údajov č. 122/2013 Z.z. v z.n.p. počas výberového konania.
Profesijný životopis.
Fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaní kurzov a školení.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Potvrdenie o získanej praxi
Stručná koncepcia riadenia školskej jedálne (najviac vo formáte listu A4
Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v ţiadosti
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v zariadení verejného stravovania

Ďalšie podmienky:




Organizačné a komunikačné schopnosti,
Samostatnosť, spoľahlivosť a záujem o zdokonaľovanie
Ovládanie PC - Microsoft Excel, Word, na úrovni základného kancelárskeho balíka
a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania



Vodičský preukaz skupiny B

Pracovno-právny vzťah: pracovná zmluva
Uzávierka prihlášok:

do 19.06.2017 (pondelok) do 15.00 hod.

Ţiadosť spolu s ostatnými poţadovanými dokladmi je potrebné doručiť do stanoveného
termínu na Obecný úrad v Tepličke nad Váhom na adresu: Obecný úrad Teplička nad
Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom. Pri osobnom odovzdávaní –
do podateľne Obecného úradu v Tepličke nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, Teplička
nad Váhom 013 01, prvé poschodie č. dverí 2. Zalepenú obálku je potrebné označiť:
„Výberové konanie riaditeľka ŠJ - neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania pre prihlásených uchádzačov bude oznámené
písomne.

V Tepličke nad Váhom dňa 7.6.2017

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

