
Mátrai Gyógyintézet  
pályázatot hirdet 

Élelmezési osztályvezető 
munkakör betöltésére 

 
A jogviszony időtartama: Határozatlan  
Foglalkoztatás jellege: Közalkalmazott  
A munkavégzés helye: Mátrai Gyógyintézet mátraházai és kékestetői telephelyei 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az Intézet élelmezési osztályának vezetése, ezen belül: szervezi, irányítja, ellenőrzi az élelmezési osztály 
munkáját, az élelmezésvezetőn keresztül felügyeli a mátraházai főző- és a kékestetői tálalókonyha 
tevékenységét. Összehangolja az élelmezési osztály anyagbeszerzését, raktározását, felügyeli a büfék 
tevékenységét, részt vesz az intézet élelmezési osztályát érintő pályázatok, közbeszerzési tevékenység 
előkészítésében, lebonyolításában. Betartja és beosztottaival betartatja az osztály munkáját szabályozó 
jogszabályokat, a minőségügyi, illetve ÁNTSZ előírásokat, a belső szabályozásokat. Részletes feladatait 
munkaköri leírása határozza meg.  
Illetmény és juttatások: Kjt. szerint 
Pályázati feltételek: 
Szakirányú főiskolai végzettség, élelmezési tevékenységgel kapcsolatos munkakörben szerzett - legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) számítógépes ismeret, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása, magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
Dietetikusi végzettség, vezetés és menedzsment ismeretek szakirányú végzettség, angol nyelvből nyelvvizsga, 
társalgási szintű nyelvtudás, nagyadagos konyhán szerzett élelmezési (vezetői) tevékenységgel kapcsolatos, 
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű informatikai rendszerismeret, CT program ismerete. 
Elvárt kompetenciák:  
Önálló munkavégzés, határozottság, jó szervező és kapcsolatteremtő képesség, csapatmunka. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, büntetlen 
előéletet tanúsító, 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság 
igazolása (legkésőbb a felvétel napjáig), belegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a 
pályázati anyagot megismerjék, és a bírálathoz felhasználják. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Szókovács Péter humánpolitikai osztályvezető részére 

Levélben: a Mátrai Gyógyintézet, 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151 címre,  
E-mailben: igazgatas@magy.eu 
Személyesen: Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épület, 3233 Mátraháza, 

Egyéb közlendők:  
A munkakör 4 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. Az állásra pályázni lehet szakirányú főiskolai 
végzettséggel és élelmezés területén szerzett gyakorlattal. Az egészségügyi alkalmasság igazolása az élelmezési 
dolgozókra vonatkozó szabályok szerint történik legkésőbb - sikeres pályázat esetén - a munkába állás napjáig.  
Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást biztosítunk.  
A büntetlen előéletről a pályázatban csak nyilatkozni kell, az erről szóló erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén 
kell benyújtani. A szóbeli konzultáción a végzettséget, képzettséget igazoló eredeti dokumentumokat be kell 
mutatni. 
Az állással kapcsolatban Szókovács Péter humánpolitikai osztályvezető nyújt tájékoztatást munkanapokon 9 – 
14 óra között a 0637/574-678-as telefonszámon. 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
kozigallas.hu, 2017. 05. 15. 
MESZK honlap 
Az állással kapcsolatban bővebb információ a kozigallas.hu honlapon található. 

 


