Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών.
∆ιεύθυνση:
Παιδικών Σταθµών.
Τµήµα:
Παιδικών Σταθµών και Εποπτείας
Προϊστάµενος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών και
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Εποπτείας
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών
και Εποπτείας - Τεχνολόγος τροφίµων

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ, ΤΕ

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
1. Μεριµνά για την έγκαιρη προµήθεια καθώς και τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων
που είναι αναγκαία για τους παιδικούς σταθµούς.
2. Μεριµνά για την ασφαλή διανοµή του φαγητού που διανέµεται στα παιδιά των παιδικών
σταθµών.
3. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των συστηµάτων ποιότητας και των υγειονοµικών
κανόνων της προετοιµασίας του φαγητού.
4. Καταρτίζει το ετήσιο διαιτολόγιο των παιδιών σε συνεργασία µε τον παιδίατρο και τους
υπεύθυνους του παιδαγωγικού προσωπικού ώστε να συνάδει µε τις σύγχρονες παιδιατρικές
απόψεις και τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας.
5. Φροντίζει για τον εξοπλισµό των παιδικών σταθµών µε τα απαραίτητα σκεύη και
ηλεκτρικές συσκευές που σχετίζονται µε την παρασκευή του φαγητού και τη διανοµή του και
µεριµνά για τη συντήρηση ή την επισκευή αυτών.
6. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισµών για τα
είδη διατροφής και διεξάγει τις σχετικές έρευνες αγοράς.
7. Συµµετέχει σε οµάδες εργασίας και Επιτροπές.

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
∆ιαδικασία του ΤΠΣΕ της ∆ΠΣ
∆17 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
Εκπαίδευση:
Πτυχίο Γεωπονικού, Χηµικού ή Κτηνιατρικού Τµήµατος ΑΕΙ ή
Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ
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Βασικές γνώσεις:
Εξειδίκευση στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας τροφίµων καθώς και στη διαδικασία της
συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των τροφίµων.
∆εξιότητες / Ικανότητες:
Γνώση εφαρµογών επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Επικοινωνία.
Εργασία σε οµάδες.
Ξένες γλώσσες:
Επιθυµητή η αγγλική.
Εµπειρία:
Εξάµηνη πρακτική σε παρόµοια θέση.

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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