
Informácie o pracovnom mieste 

 

 

Pracovná pozícia:         kuchár / kuchárka v Školskej jedálni pri ZŠ Seňa 

 

 

Miesto výkonu práce:   Základná škola, Seňa 507 

Termín nástupu:           02.9.2019 

Rozsah úväzku:             100% 

 

Požiadavky na uchádzača 

Vzdelanie 

- stredné odborné - výučný list v obore kuchár/kuchárka 

- iné vzdelanie, predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie  

epidemiologicky závažnej činnosti 

- zdravotný preukaz 

 

Ďalšie požiadavky 

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom: 

- bezúhonnosť, 

- manuálna zručnosť, 

- zdravotná spôsobilosť 

- skúsenosti s výdajom jedál  

-dodržiavanie predpisov HACCP, osobnej hygieny 

- kladný vzťah k deťom, spoľahlivosť 

 

Platové podmienky: 

            - v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Požadované doklady: 

            - žiadosť o prijatie do zamestnania 

            - profesijný životopis 

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a požadované doklady je potrebné 

doručiť osobne, alebo zaslať elektronicky/poštou v termíne  do 8.07. 2019 na adresu:  

Kontaktné údaje:  

Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa  

www.zssena.edupage.org 

  riad.zssena@gmail.com 

055/6962121, 0910/897997 

  

 

Seňa 17.06.2019                                                                   Mgr. Henrieta Kalapošová 

                                                                                                            riaditeľka 

 

 

 

 

http://www.zssena.edupage.org/
mailto:riad.zssena@gmail.com


 

Informácie o pracovnom mieste 

 

 

Pracovná pozícia:         pomocná sila do kuchyne    

 

 

Miesto výkonu práce:   Základná škola, Seňa 507 

Termín nástupu:           02.9.2019 

Rozsah úväzku:             100% 

 

Požiadavky na uchádzača 

Vzdelanie 

- ZŠ, SŠ - pomocná sila do kuchyne 

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie  epidemiologicky závažnej 

činnosti 

- zdravotný preukaz 

 

Ďalšie požiadavky 

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom: 

- bezúhonnosť, 

- manuálna zručnosť, 

- zdravotná spôsobilosť 

- skúsenosti s výdajom jedál  

-dodržiavanie predpisov HACCP, osobnej hygieny 

- kladný vzťah k deťom, spoľahlivosť 

- skúsenosti s výdajom jedál 

Platové podmienky: 

            - v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Požadované doklady: 

            - žiadosť o prijatie do zamestnania 

            - profesijný životopis 

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a požadované doklady je potrebné 

doručiť osobne, alebo zaslať elektronicky/poštou v termíne  do 08.07. 2019 na adresu:  

Kontaktné údaje:  

Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa  

www.zssena.edupage.org 

  riad.zssena@gmail.com 

055/6962121, 0910/897997 

  

 

Seňa 17.06.2019                                                                   Mgr. Henrieta Kalapošová 

                                                                                                            riaditeľka 
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