
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
Napsugár Étterem

Étteremvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Étlap összeállítása a szakácsokkal együtt; speciális rendezvények tervezése és
szervezése; áruk beszerzése és árazása a költségvetés szerint; készletszintek és
pénzügyi tranzakciók nyilvántartása; étkezési, konyhai és ételtárolási eszközök
biztosítása az egészségügyi szabályoknak megfelelően; a dolgozók
munkabeosztásának kialakítása, felszolgáló- és konyhai személyzet betanítása és
felügyelete; tárgyalások az ügyfelekkel és a beszállítókkal, foglalkozás egészségügyi,
biztonsági és HACCP szabályok betartása és betartatása; üzemeltetés tárgyi
feltételeinek biztosítása; szállítási szerződések megkötése, az üzleti arculat kialakítása
és fenntartása; étel- és italajánlatok elkészítése és folyamatos bővítése, a
gasztronómiai ápolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Turizmus-Vendéglátás területén szerzett felsőfokú végzettség,
•         Hasonló területen szerzett vezetői vagy vezető helyettesi tapasztalat -

Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai

végzettségeket igazoló okiratok másolata
•         Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

illetve a pályázatban közreműködők pályázatba való betekintéséhez

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Hostware programok felhasználói ismerete
•         Német vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete



Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kommunikációs és szervezőkészség,
•         Kiváló szintű Irányítási-, szervezési- és ellenőrzési képesség,
•         Vendég orientált szemléletmód,
•         Önállóság, határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai
végzettségeket igazoló okiratok másolata

•         Motivációs levél,
•         Hozzájáruló nyilatkozat a elbíráslásban részvevők számára a pályázatban

foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve a pályázatban közreműködők
pályázatba való betekintéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazsi József nyújt, a +36-
70/367-1722 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

címére történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25 . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
CSF/20-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Étteremvezető.

•         Elektronikus úton Szabóné Péntek Tímea részére a
munkaugy.bk@cserkeszolo.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.cserkeszolo.hu - 2022. december 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás érvénytelenítésére.

 
 

Nyomtatás


