APROBAT

Denumirea autoritdtii sau institu(iei publice

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIAIA ONN,STT
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE
Muncitor calificat - Bucatar
l
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FI$A POSTULUI

/t
.i:':

BUCATAR
Informatii generale privind postul
postului : Bucatar
r'
2. Identificarea functiei contractuale : Muncitor calificat
.n
Nivelul postului: execulie
Codul functiei : 512001
3. Scopul principal al postului: realizarea obiectului contractului individual de munci;
1. Denumirea

2)
Condifii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii si sau calificari necesare: studii medii
Perfectionari ( specializari) : cursuri de specialitate

2. Cerintele postului:

4. Cerinte specifice

3.

s)'

ATRIBUTIUNI SI SARCINI DE SERVICI

:

aprovizionare;
sefului ierarhic superior, iar in caz de boala are obligatia de a anunta institutia in termen de 24 ore,
concediu medical .

cantitatiilor necesare, a caloriilor);
cere fiecare fel de mancare preparat.;

necesitatile imediate ale unitatii.
ingredientele;

fierbe, frige, coace, prajeste.
4.

ALTE ATRIBUTIUNI:

domeniu, procedurile de lucru,
ierarhic superior;
rlspunde acestor cerinte la solicitarea conducerii;
5.

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:

6.

Atribufiuni

pe linie de securitate gi

slnltate in munci

qi situa{ii de

urgen{I

:

- sd igi desfEgoare activitatea, in conformitate cu preg6tirea gi instruirea sa, precum gi cu instrucliunile
primite din partea angajatorului, astfel incdt sa nu expuna ki pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionald atdt propria persoana, cat gi alte persoane care pot fi afectate de acfiunile sau omisiunile
sale in tirirpul procesului de munca.

- sautilizeze corect maqinile,

aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport

gi alte mijloace de producfie;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protec[ie acordat qi, dupd utilizare,

sa il inapoieze sau
il pund la locul destinat pentru pdstrare;
- sa nu procedeze la scoaterea din funcfiune, la modificarea, schimbarea sau inlIturarea arbitrard a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale maginilor, aparaturii, uneltelor, instalaliilor tehnice qi
sa

cl6dirilor, qi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
- sa comunice imediat angajatorului qi/sau lucr[torilor desemnali orice situalie de munca despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea qi s[ndtatea lucrdtorilor, precum gi
orice deficienta a sistemelor de protec[ie;
- sa aduc[ la cunostinta conducatorului locului de munca qi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
- sa coopereze cu angajatorul gi/sau cu lucrdtorii desemna{i,atdt timp cat este necesar, pentru aface
posibila realizarea oricdror mdsuri sau cerinfe dispuse de citre inspectorii de munca qi inspectorii
sanitari, pentru protecfia s6ndt6tii qi securit5lii lucritorilor;
- sa coopereze, atdt timp cat este necesar, cu angajatorul qi/sau cu lucr[torii desemnafi, pentru a
2

permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca gi condiliile de lucru sunt sigure gi fbri riscuri
pentru securitate 9i sdn6tate, in domeniul sau de activitate;
-sa isi insugeascd gi sa respecte prevederile legislaJiei din domeniul securitdtrii qi sdndtSlii in munca gi
mdsurile de aplicare a acestora;
- sa dea relafiile solicitate de cdtre inspectorii de munca gi inspectorii sanitari
Nerespectarea atribu{iilor din prezenta IigI atrage sanc{iuni disciplinare in limitele prevlzute de
Codul muncii qi contractul individual de muncl.
Prezenta fiqI a postului face parte integrant[ din C.I.M.
Identificarea funcfiei contractuale corespunzdtoare postului
l. Denumirea postului : Bucatar
2. Identificarea functiei contractuale : Muncitor calificat
Nivelul postului: execulie
'
Codul functiei : 512001
7. Sfera

-

rela{ionall a titularului postului

se subordoneazl'.

sefului ierarhic superior.

: - cu autoritati si institutii publice

-

Spitalul Municipal Onesti

Delegarea de atribufii qi competen{i pe perioada absentei din institutie
liber, etc) atributiile vor fi indeplinite de catre _

2. Functia publicd de cqnducere : Sef centru
3. Semndtura......
4. Data intocmirii 05.10.2020

}4

postului
2.Semndtura
3. Data.

.........

( instruiri, concediu

odihna,

