Senior Dom SVIDA
SNP 4, 089 01 Svidník

Zastúpený Mgr. Františkom Tkáčom, poverený vedením Senior dom Svida Svidník
vyhlasuje
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, výberové
konanie na obsadenie pozície vedúceho/cej stravovacieho úseku
Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredoškolské vzdelanie:
-

stredná hotelová škola
stredná škola spoločného stravovania
stredná priemyselná škola potravinárska
stredná zdravotná škola – študijný odbor diétna sestra

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou:
-

stredná odborná škola hotelových služieb
stredná odborná škola podnikania (odbor potravinárstvo, stravovanie)
stredná škola obchodu (odbor potravinárstvo, stravovanie)
spojené školy zo študijnými odbormi – potravinárstvo, spoločné stravovanie a všetky
príbuzné študijné odbory
stredná ekonomická škola – študijný odbor spoločné stravovanie
prax v oblasti stravovania najmenej 5 rokov
riadiaca prax oblasti spoločného stravovania – vítaná
znalosť príslušnej legislatívy v oblasti spoločného stravovania, príslušných právnych
predpisov, zariadenia spoločného stravovania, (definícia, Zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 26, ods. 1)
znalosť práce s PC Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point,
ovládanie programu potrebného pre výkon daného povolania ( Cygnus)

Iné požiadavky na uchádzača
-

zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania
riadiace schopnosti, prirodzená autorita, organizačné a komunikačné schopnosti,
zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť ,flexibilita
bezúhonnosť v zmysle §3 ods. 3. zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme;
praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti

Charakteristika práce :
- zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovacieho úseku
- skladové hospodárstvo /objednávky, príjem
- výdaj materiálu zo skladu, hmotná zodpovednosť
- zostavovanie jedálnych lístkov, normovanie jedál
- zodpovednosť za dodržiavanie receptúr a technológií pri príprave jedál, za ich
výživovú a energetickú hodnotu
- zodpovednosť za dodržiavanie hygienických podmienok na stravovacej prevádzke a v
skladoch potravín v zmysle platnej legislatívy
- vedenie kolektívu zamestnancov kuchyne zariadenia, koordinovanie ich činnosti pri
príprave jedál
Náplň práce : materiálne - technické zabezpečenie stravovacieho úseku
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Platové podmienky: Podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa
vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov
Termín nástupu : 01.10. 2021
Zoznam požadovaných dokladov
-

písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom
profesijný životopis
motivačný list
doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia)
doklady potvrdzujúce požadovanú prax v oblasti stravovania
doklad o zdravotnej spôsobilosti v zmysle §10 zákona č. 317/2009 Z. z. (telesná a
duševná spôsobilosť)
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie
uchádzača z výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania – s uvedeným telefónnym a e-mailovým
kontaktom – spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej
a nepriehľadnej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca-ci stravovacieho
úseku - Senior dom Svida Svidník“ – „NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 17. septembra
2021 (piatok) do 15:00 hod. Žiadostí doručené po tomto termíne (platí dátum podania na
pošte) nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
adresa: Senior dom Svida, SNP4, 089 01 Svidník

Výberové konanie bude pozostávať:
-

z pohovoru pred výberovou komisiou

- z prezentácie návrhu „Koncepcia skvalitňovania a rozvoja poskytovania sociálnych
služieb na danom úseku“ v rozsahu maximálne 10 min.

Forma výberového konania
-

ústny pohovor
prezentácia návrhu „Koncepcia skvalitňovania a rozvoja poskytovania sociálnych
služieb na danom úseku“ v rozsahu maximálne 10 min.

Uzávierka prihlášok – 17.09.2021 (piatok) do 15:00 hod.
Termín (dátum, čas a miesto) výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom.

Svidník 24.08.2021

Mgr. František Tkáč
riaditeľ

