MESTO BYTČA
Podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Školskej jedálne, Ulica mieru 1235, Bytča
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (stredná hotelová škola,
stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska)

Ďalšie požiadavky:
- znalosť platnej legislatívy najmä z oblasti školského stravovania a hygieny,
- ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru
pre zariadenia verejného stravovania,
- organizačné a komunikačné schopnosti,
- samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania,
- bezúhonnosť,
- prax v riadiacej práci v oblasti školského stravovania min. 3 roky resp. prax v riadiacej práci
v danej profesii

Zoznam požadovaných dokladov k zaradeniu do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný životopis,
- fotokópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- potvrdenie o získanej praxi,
- stručná koncepcia riadenia školskej jedálne (najviac vo formáte listu A4)
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť do výberového konania doručte do 24.novembra do 14,00 hod. na adresu:
Mesto Bytča – Mestský úrad Bytča
Námestie SR 1
014 38 Bytča
Žiadosť je možné doručiť i osobne do podateľne Mestského úradu v
v stanovenom termíne.

Bytči, č.dv. 4

Zalepenú obálku s uvedením odosielateľa označte :
„VK – riaditeľ školskej jedálne – NEOTVÁRAŤ“
Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového
konania.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, písomne
oznámené.
Ďalšie informácie: Mestský úrad Bytča, Námestie SR č.1, 014 38 Bytča, č.t. 041-5073922
V Bytči dňa 3.novembra 2016

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta

