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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1.
Pareigybės grupė - specialistai
2.
Pareigybės lygis – B
3.
Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono Garliavos lopšelio-darželio "Eglutė"
vyr.virėjas (vyr.virėjas) - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
4.
Vyr.virėjas skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų mokyklos direktoriaus įsakymu teisės
aktų nustatyta tvarka.
5.
Vyr.virėjas pavaldus direktoriui, dietistui.
6.
Vyr. virėjui yra pavaldūs virtuvės darbuotojai: virėjai, pagalbiniai virtuvės darbininkai.
II. PASKIRTIS
7. Vyr.virėjas pareigybė reikalinga virtuvės darbui organizuoti ir vykdyti.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM DIETISTO PAREIGAS
8. Vyr.virėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995
metų;
8.2. turėti virėjo profesinę kvalifikaciją ir 1 m. profesinio darbo patirtį;
8.3 turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos žinių ir kitus privalomus kursus teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais.
8.4. žinoti ir vykdyti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus;
8.5. savo darbe vadovautis Geros higienos praktikos taisyklėmis, LR higienos normomis ir kitais
mitybą reglamentuojančiais norminiais aktais.
9. Pasirašyti materialinės atsakomybės sutartį su direktoriumi.
IV. VYR.VIRĖJO FUNKCIJOS
10. Vyr.virėjas vykdo šias funkcijas:
10.1. organizuoja maisto gamybos procesą, koordinuoja virtuvės veiklą: patiekalų ruošimą,
išdavimą;
10.2. garantuoja technologinę drausmę: atsako už gerą patiekalų kokybę, tikslų svorį;
10.3. paskirsto darbą virtuvės darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą;
10.4. priima produktus iš sandėlio, kontroliuoja tikslų žaliavų, maisto produktų, prieskonių
naudojimą virtuvėje, pagal patvirtintas technologines korteles ir valgiaraščius;
10.5. organizuoja ir vykdo technologinių įrengimų ir gamybinio inventoriaus priežiūrą, markiraciją,
saugią ir teisingą eksploataciją, taupų elektros energijos naudojimą;
10.6. diegia Geros higienos praktikos (GHP) taisykles. Kontroliuoja patalpų ir inventoriaus švarą.
V. ATSAKOMYBĖ
11. Vyr. virėjas atsako už kokybišką funkcijų vykdymą:
11.1.teisingą technologinio proceso organizavimą ir įrengimų panaudojimą pagal paskirtį, jų saugią
eksploataciją;
11.2. teisingą žaliavų ir produktų priėmimą iš sandėlio į virtuvę, jų saugojimą ir kokybę;
11.3. gaminamų patiekalų kokybę;
11.4. virtuvės inventorių.
12. Už saugos ir sveikatos instrukcijų, priešgaisrinės saugos taisyklių, higienos reikalavimų
laikymąsi.
13. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Pareigybės aprašymą gavau, susipažinau, sutinku, vykdau.
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