OBEC Drnava, 049 42 Drnava č.105
Tel.: 058/ 797 11 12, Fax.: 058 / 797 11 12, e-mail: drnava@obecdrnava.sk

Výberové konanie:
Pomocná sila v ŠJ
Obec Drnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta pomocnej sily ŠJ v Školskej
jedálni pri ZŠ s VJM Drnava.
1. Voľné pracovné miesto: pomocná sila ŠJ pri Základnej škole s VJM Drnava, 049 42
Drnava č.105
2. Názov zamestnávateľa: Základná škola s VJM Drnava, 049 42 Drnava
3. Termín nástupu: 01. 09. 2020
4. Pracovný pomer: doba určitá do 31. 08. 2021 /s trojmesačnou skúšobnou dobou/, s
predpokladom na dobu neurčitú
5. Pracovný úväzok: 80%
6. 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
7. Kvalifikačný predpoklad:
- vítané stredné odborné vzdelanie
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania; zdravotný preukaz
- znalosť postupov HACCP,
- predchádzajúca skúsenosť s prácou v kuchyni vítaná
8. Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov potrebných k zaradeniu do
výberového konania:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- profesijný životopis v štruktúrovanej forme;
- fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
- súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania /príloha
č.1/
9. Popis pracovnej pozície.
- Pomocné práce pri výrobe jedál a nápojov a doplnkových jedlách podľa osobitného
predpisu.
10. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 24.06.2020 (streda), 12:00 hod. Na oneskorene doručené
žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať. Žiadosť o účasť na výberovom
konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej

heslom „Výberové konanie –Pomocná sila ŠJ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Drnava,
č. 149, 049 42 Drnava.
11. Dátum a miesto konania výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2020, o 15:00, na Obecnom úrade v Drnave.
Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou. Účasť na
výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady
stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 8.
Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa
v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Obecný úrad v Drnave.

Príloha č.1

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov)

meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
e-mailová adresa:
Dole
podpísaná/podpísaný
……………………………………………………………
udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v
žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne
osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Základná škola s
vyučovacím jazykom maďarským Drnava, so sídlom Drnava 105 Drnava, 04942, IČO:
35543744 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie
v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na
obdobie 3 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať
o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V ………………………., dňa ………………………..

