
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvkováorganizace vyhlašuje výběrové řízenína nově vzniklou pozici

provozní - vedoucí stravovacího provozu a úklidu

pro pracoviště Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy

Požadujeme;

- středoškolské vzdělání s maturitou
- trestní bezúhonnost
- spolehlivost a zodpovědnost
- příjemné vystupování
- schopnost vysokého pracovního nasazení a flexibilita
- znalost práce na PC
- zdravotní průkaz

Výhodoujsou zkušenosti s vedenírn pracovního kolektivu a řízením provozu kuchyně, znalost hygienických
předpisů, skladového hospodářství a normování.

Předpokládaná náplň práce:

- vedoucí pozice ve stravovacím provozu a na úseku úklidu vedení kolektivu podřízených zaměstnanců
a kontrola plnění jejich pracovních povinností

- sestavování pracovních rozvrhů podřízených zaměstnanců, kontrola docházky a vytváření měsíčních
výkazů práce jednotlivých zarněstnanců pro rnzdovou účtárnu

- sestavováníjídelníčků pro celodenní stravování pacientů včetrrě diet
- dohled nad dodržovánírn hygienických předpisů a HACCP
- odpovědnost za dodržování technologických postupů při přípravě pokrmů
- vytváření norem pro kuchyni
- vedení příslušné finanční, provozní a personální agendy
- výběr dodavatelů, zajišťování dodávek potřebného materiálu a surovin pro zajištění plynulého chodu

stravovacího provozu a úseku úklidu s ohledem na hospodárné nakládání se svěřenými prostředky
- vystavování objednávek, kontroIa a odsouhlasení dodavatelských faktur
- přejímka a kontrola dodávaného zboží, jednání s dodavateli, vyřizování případných reklamací
- vedení skladového hospodářství, provádění inventur ve svěřených skladech a hlídání expirací,

spolupráce s účetní při kontrole fyzického a účetního stavu skladů
- hmotná odpovědnost za svěřené materiální a finanční prostředky

Nabízíme:

- od l. záťí2022 do 3 l. l2. 2022 dohoda o provedení práce (přípravné práce spo.iené se zaváděním
nového stravovacího provozu! seznámení se s používanými počítačovými programy azaučení do jejich
obsluhy) * předpokládaný rozsah maximálně 300 hodin, což je cca 80 hodin za měsíc

- od l. ledna 2023 pracovní porněr na dobu neurčitou se zkušební dobou l měsíc
- jednosrněnrrý provoz, úvazek 1,00, tj.8 hodin denně v pracovnídny
- volné víkendy, volno v druhé polovině prosince, kdy je léčebna každoročně uzavřena
- práce v moderních prostorách nové budovy
- zaměstnanecké benefity: příspěvky na stravování, penzijní připojištění, rekreaci nebo sportovní a

wellness aktivity, možnost čerpání bezúročné půjčky nebo sociálnívýpomoci, vitamíny, očkování, sick
day a25 dnů dovolené na zotavenou

V případě zájmu pošlete do l5, červn4 2022 svoji přihlášku s proíesnírn životopisem na e-mail:
ko l m ac_k9v a@d elske l e ge bny.c z

nebo písemně na adresu:

Dětská léčebna se speleoterapií- p. Kolmačková

619 14 Ostrov u Macochy 389

Bližší informace lze zjistil telefonicky na čísle 734 3l6 l45 ncbo prostřednictvim výše uvedeném e-mailu.


