
 

Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha 

                                                                                                     5071 Besenyszög Vasvári út 4.  

Tel.: 06 56/ 487-073  

  OM azonosító: 201096  

     e-mail: iroda@besztovi.hu  

web: www.besztovi.hu  
 

Ikt.sz.:III/13 /2023.  

A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha 

pályázatot hirdet 

ételszállító  

munkakör betöltésére.  

A  munkaviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkaviszony  

                        

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Telephely (Konyha) 5071 Besenyszög, Damjanich út 16.  

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

A szakács irányítása mellett dolgozik, ellátja mindazokat a kisegítői teendőket, amelyekkel a 

szakács megbízza. Előkészíti az edényeket az ételek adagolásához, szállításához. A készételt 

meghatározott időben kiszállítja a meghatározott helyre. Felelős a szállított ételek időben 

történő megérkezéséért, mennyiség szerinti átadásáért. Az üres szállítóedényeket 

visszaszállítja a Konyhára. Az ételszállító jármű rendben és tisztán tartja. Beérkezett áru 

anyagmozgatását végzi.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására a Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdése szerint az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 8 Általános,  

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 egészségügyi alkalmasság 

 B kategóriás vezetői engedély  
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 Főző vagy tálalókonyhán szerzett szakmai tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata,  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 8.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. március 13.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha címére 

történő megküldésével (5071 Besenyszög, Vasvári út 4.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati azonosító számot: III/13/2023., valamint a munkakör 

megnevezését: ételszállító.  

vagy 

 Elektronikus úton Válócziné Szakali Tünde intézményvezető részére az 

iroda@besztovi.hu E-mail címen keresztül  

vagy 

 Személyesen: A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda és Konyha székhelyén (5071 

Besenyszög, Vasvári út 4.) 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 

 Besenyszög Város Önkormányzata - 2023. február 27. 

 Konyha 5071 Besenyszög, Damjanich út 16- 2023. február 27. 
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