
Az Ebesi Arany Oroszlán Zrt. 

pályázatot hirdet élelmezésvezető munkakör betöltésére. 

A jogviszony jellege és időtartama:  határozatlan idejű munkajogviszony 
      három hónap próbaidő kikötése mellett 
Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidő (napi 8 óra) 
A munkavégzés helye:     4211-Ebes, Széchenyi tér 2. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Vezeti és irányítja a Zrt konyhájának amunkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és 
ellenőrzési feladatokat. Felelős a konyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek 
kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. 
Gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről, azok beszerzéséről, 
összeállítja a nyersanyagszükségletet. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a 
nyersanyagkiszabást. Tevékenysége kiterjed a Zrt. működésével kapcsolatos további adminisztrációs 
feladatok ellátására. 

Bérezés:A munkabérről a Zrt. vezérigazgatója, mint a munkáltatói jogokat gyakorló személy dönt. 

Pályázati feltételek: 
-    élelmezésvezető szakképesítés, vagy főiskola-dietetikus szakképesítés, 
-    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
-    magyar állampolgárság 
-    büntetlen előélet 
-    cselekvőképesség 
-    egészségügyi alkalmasság 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
-    élelmezésvezetői munkakörben eltöltöttlegalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
-    B kategóriás jogosítvány  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-    részletes szakmai önéletrajz 
-    végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 
-    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
-    nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:2018. november 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
-  Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Ebesi Arany Oroszlán Zrt. címére történő megküldésével 
(4211-Ebes, Széchenyi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott munkakörmegnevezését: 
élelmezésvezető. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma, valamintszemélyes meghallgatás után az Arany 
oroszlán Zrt vezérigazgatója dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 



A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arany-oroszlan.hu honlapon szerezhet. 


