
LAPINJÄRVEN KUNTA

Hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen uutta

RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖÄ

Lapinjärven kunta on päättänyt keskittää ruokapalvelutoimintansa teknisen toimen alaisuuteen
1.8.2012 alkaen ja tarvitsee joukkoonsa ruokahuoltopäällikön käynnistämään uutta yksikköä ja
kehittämään kunnan ruokapalvelua. Valtuusto käsittelee 23.5.2012 ehdotusta, jonka perusteella
keittiösuunnittelun lähtökohtana on uuden keskuskeittiön rakentaminen. Ruokahuoltopäällikkö voi
myös toimia kunnan keittiön vastuuhenkilönä kun uusi ruokahuolto-organisaatio on käynnistetty.
Ruokahuoltopäällikkö toimii teknisen johtajan alaisuudessa. Paikka täytetään sopimuksen mukaan.

Ruokahuoltopäällikön tehtävät:
- Talousarvion laadinta ja tulostavoitteiden määrittely annetuissa raameissa, talousarvion

jakaminen kuukausikohtaisiksi budjeteiksi toimipaikoille sekä tulosseuranta kuukausi- ja
vuositasolla, raportointi

- Ruokapalveluiden toiminnallinen suunnittelu
- Ruokalistasuunnittelu
- Erityisruokavalioiden systematisointi
- Ostovalikoiman/tuotevalikoiman suunnittelu ja hallinta
- Reseptiikan käyttöönotto ja käytön valvonta
- Työn organisointi
- Tarvittaessa elintarvikkeiden, tarvikkeiden, työvaatteiden, kuljetussopimusten jne.

kilpailuttaminen ja hankintasopimukset, osallistuminen hankintarengastoimintaan
- Henkilöstöhallinto (rekrytointi, perehdyttäminen, lomasuunnittelu, sijaisjärjestelyt,

työvuoroseuranta, työajantasoitusjärjestelmän luominen, toimen- ja tehtävänkuvausten
määrittäminen, kehityskeskustelut)

- Koulutussuunnitelman laatiminen
- Annettujen ohjeiden ja määräysten toteutumisen valvonta
- Koneiden ja laitteiden sekä astioiden tarvemääritys, mahdolliset kilpailutukset ja

hankintasopimukset
- Omavalvontasuunnitelman ja -käytäntöjen päivittäminen ja noudattamisen valvonta
- Yhteydenpito sisäisiin asiakkaisiin; asiakastapaamisten organisointi ja toteuttaminen
- Sisäisten sopimusten/palvelukuvausten laadinta, tuotehinnoittelu (tuotteistaminen)
- Asiakaspalautejärjestelmän luominen ja asiakaskyselyn tuottaminen esim. kerran vuodessa tai

muuten sovitusti
- Yhteistyö eri yhteistyötahojen (terveysviranomaiset, alihankkijat jne) kanssa
- Sijaistaminen kohteissa tarpeen mukaan

Ruokahuoltopäällikön profiili ja edellytykset onnistua työssä:
- Tehtävän riittävä koulutus
- Vankka asiantuntemus ruokapalvelusta, mieluiten yksityissektorilta ja myös isoista

tuotantokeittiöistä (keskuskeittiö)
- Kokemusta johtamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla, kokemus ruokapalvelun

ketjuohjauksesta lähes välttämätön
- Erinomaiset sosiaaliset valmiudet ja yhteistyötaidot



- Hyvät viestintätaidot; sekä suullinen että kirjallinen viestintä sujuvasti molemmilla kotimaisilla
kielillä

- Motivoiva ja innostava johtamistyyli
- TES:n ja työlainsäädännön tunteminen, elintarvike- ja omavalvontalakien ja –asetusten

tunteminen
- Vankka talousosaaminen (mm. raaka-ainetuntemus, reseptiikan vaikutuksien ymmärtäminen,

hinnoitteluosaaminen)
- Tulosorientaatio, halu pyrkiä tehostamaan palvelua, kyky nähdä hinta osana laatua
- Ruokapalvelun prosessien tunteminen mitoituksen mahdollistamiseksi
- Reseptiohjelman tunteminen
- Määrätietoisuus, mm. kyky tehdä päätöksiä
- Ajankäytönhallinta
- Aitous ja antaumus

Hakemukset osoitetaan Lapinjärven kunnanhallitukselle osoitteella Lapinjärven
kunta/kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI merkinnällä
”Ruokahuoltopäällikkö”. Hakemusten on oltava perillä perjantaina 5.6.2012 klo 12.00 mennessä.

Palkkaus ja muut edut työehtosopimuksen mukaan. Koeaika 4 kk.

Ruokahuoltopäällikön työsuhdetta koskeviin kysymyksiin vastaa kunnanjohtaja Christian Sjöstrand,
050-599 7876

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjärvi.fi.

Lapinjärvellä 14.5.2012
Kunnanhallitus


