Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Παιδικών Σταθµών
Παιδικών Σταθµών Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και
Τµήµα:
∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας
Προϊστάµενος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών Α’, Β’, Γ’, ∆’
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας
Τριανδρίας
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών
Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και
∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας Μεταφοράς φαγητού

Κλάδος / Ειδικότητα:

∆Ε,ΥΕ

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη
θέση εργασίας)
Μεταφέρει το φαγητό από τους τροφοδότες παιδικούς σταθµούς στους υπόλοιπους που
δε διαθέτουν µαγειρείο όσες φορές το απαιτεί το ηµερήσιο πρόγραµµα σίτισης.
Τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής κατά τη µεταφορά του φαγητού και επιµελείται της
καθαριότητας του οχήµατος µεταφοράς φαγητού.
Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των σκευών που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά του
φαγητού και την επιστροφή τους στους τροφοδότες σταθµούς.
Συµµετέχει σε επιτροπές

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
ΤΠΣ Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας:
∆4 ∆ΙΑΝΟΜH ΦΑΓΗΤΟY ΚΑΙ ΣIΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆IΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
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απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση: ∆Ε, ΤΕ
Βασικές γνώσεις:
Γνώση των υγειονοµικών κανόνων που αφορούν τη µεταφορά φαγητού.

∆εξιότητες / Ικανότητες:
Καλή σωµατική υγεία
Ξένες γλώσσες:
Όχι απαραίτητες
Εµπειρία: Όχι απαραίτητη,

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

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:
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……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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