
PATRIA- Domov dôchodcov v Galante  

so sídlom: Švermova 1457/16, 924 01 Galanta 

Zriaďovateľ:  Mesto Galanta 

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:  

 

vedúci stravovacieho úseku 

 

Zoznam  požadovaných dokladov: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania 

 profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného 

zaradenia 

 kópia dokladu potvrdzujúca odbornú spôsobilosť  ( maturitné vysvedčenie, diplom ... ) 

 kópie dokladov o absolvovaných kurzoch a výcvikoch, ktoré súvisia s predmetnou 

pracovnou pozíciou 

 výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace) 

 súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné prehlásenie o pravdivosti uvádzaných 

údajov 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania  môžu podať záujemcovia spĺňajúci: 

Kvalifikačné predpoklady  

 minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, výhodou  v odbore: 

            - spoločné stravovanie 

            - hotelová akadémia 

            - výživa a potravinárstvo 

 

Iné kritériá a požiadavky: 

 min. 3 roky praxe v požadovanom odbore 

 práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni ( Microsoft Word, Excel, internet ) 

 znalosť zákonov súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, 

epidemiologických predpisov, hygienických predpisov, normovaní stravy, HACCP 

 riadiace schopnosti, prirodzená autorita, flexibilita 

 výhodou – prax v riadiacej činnosti, vodičský preukaz sk. B, znalosť maďarského 

jazyka 

 

Charakteristika práce :  

- zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovacej prevádzky 

- materiálno-technické zabezpečenie stravovacej prevádzky 

- skladové hospodárstvo (objednávky, príjem, výdaj materiálu zo skladu, hmotná zodpoved. )  

 



- 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 v stravovacej prevádzke    

  a v skladoch potravín v zmysle platnej legislatívy 

- vedenie kolektívu zamestnancov kuchyne zariadenia, koordinovanie ich činnosti pri príprave     

  jedál 

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.09.2017 

 

Prihlášky sa podávajú v zalepenej obálke označenej heslom: ,, Výberové konanie na pracovnú 

pozíciu vedúci stravovacieho úseku -  neotvárať“ , najneskôr do 07.08.2017 na adresu: 

 

Patria – Domov dôchodcov v Galante 

Švermova 1457/16, 924 01 Galanta 

 

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady. Termín 

a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím. 

 

 

 

V Galante, dňa  17.07.2017 

  

 

 

                                                                                              Mgr. Anita Tušková v.r. 

                                                                                       riaditeľka Patria DD v Galante 
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