Pracovní příležitosti
Nabídka Poptávka Ostatní Vložit inzerát

Nabídka Počet inzerátů: 9
Přijmeme kuchaře - vedoucího směny Podáno: 27.06.2019, region: Praha
Nový koncept restaurace Hybernia. Hledáme 2 kuchaře -ky , vedoucí směn, krátký dlouhý týden , 40
000 čistého . Dále 4 kuchaře - ky , na krátký dlouhý týden. Volejte tel. 608 239 861,
Tel./fax: 224 226 004
Mobil: +420 777 344 005
pište: hybernia@hybernia.cz
anebo šefkuchař:
601 375 962 do 16.00 není bohužel signál, petrikvojta59@gmail.com

Šéfkuchař/ka – wellness hotel Krkonoše Podáno: 24.06.2019, region: Celá ČR
Pro známý wellness hotel v oblasti Krkonoš, hledáme zkušeného profesionála na pozici Šéfkuchař/ka.
Hotel je umístěn v krásné přírodě a svým hostům nabízí služby a ubytování ve 4* komfortu včetně
wellness centra s vyhřívaným bazénem, saunou, parní lázní a vířivkou. Kapacita i vybavení hotelu
poskytuje výborné zázemí také pro pořádání velkých firemních akcí.
Šéfkuchař je zodpovědný za:
• koordinaci denní přípravy a celkový chod kuchyně,
• tvorbu menu a kalkulací,
• skladové hospodářství a adekvátní stav zásob,
• komunikaci s dodavateli, objednávky,
• personální vedení, rozpis služeb,
• HACCP, dohled nad stavem technologického vybavení.
Požadujeme:
• předchozí praxi na obdobné pozici min. 5 let,
• odborné vyučení (zkušenost z hotelového provozu vítána),
• zkušenost s cenotvorbou a tvorbou menu,
• zájem o gastronomii a stabilní spolupráci,
• energii na práci s týmem.
Nabízíme:
• práce na HPP,
• zázemí stabilní společnosti,
• firemní benefity,
• práci v příjemném horském prostředí,
• odpovídající platové ohodnocení + bonusy,
• možnost ubytování.
Pokud hledáte novou atraktivní příležitost pro dlouhodobou spolupráci, rádi sdělíme k nabídce bližší
informace a budeme se těšit na Vaši odpověď na: job@dream-job.cz

Hledáme mistra kuchaře do moderní restaurace v centru Prahy Podáno:
04.06.2019, region: Praha

Hledáme mladého, zodpovědného a flexibilního kuchaře / kuchařku do naši zavedené moderní denní
kavárny - restaurace v centru Prahy.
Požadujeme zájmem o profesi a moderní gastronomii a adekvátní praxi.
Nabízíme práci v zajímavém prostředí, flexibilitu směn a nadstandardní ohodnocení.
Životopis, reference a aktuální fotografii prosím zasílejte na: info@i-material.com

Nemocnice Na Homolce Podáno: 03.06.2019, region: Praha
Nemocnice na Homolce přijme kuchaře/ku do závodní kuchyně po-pá., od 6.00.hod-do 14.30.hod a
kuchaře na přípravu minutek krátký/dlouhý, týden od 6.00.hod.-do 19.hod., zajistíme ubytování pro
mimopražské. Výborné platové podmínky ve státní organizaci, bonusy a jistota. Pavel Záleský tel:
777 201 244

Přijmeme kuchaře - vedoucího směny Podáno: 31.05.2019, region: Praha
restaurant Hybernia přijme kuchaře/kuchařky - vedoucí směn, krátky - dlouhý týden, nástup ihned.
Kontaktujte managerku- Soňa Kotilová, tel. 608 239 861

Hledáme kuchaře, šéfkuchaře do naší pivovarské restaurace Podáno: 24.05.2019,
region: Pardubický kraj

Nabízíme plat 30 000 až 40 000 v čistém dle pracovního zařazení. Dále nabízíme vánoční prémie,
příspěvek na obuv a oblečení, 50l piva z našeho minipivovaru ročně, pojištění odpovědnosti, penzijní
připojištění, zaměstnanecké benefity na pohybové aktivity a vzdělání, celodenní stravování, základní
nápoje zdarma. Vyžadujeme samostatnost, vedení kuchyně, schopnost organizace práce, tvorba
jídelních lístků sezónních, stálých i poledních, objednávky surovin, dozor a zodpovědnost za kvalitu a
uskladnění potravin. Více info na tel. 776 88 77 19 nebo na e-mailu: veselka@lit.cz

Šéfkuchař v Českém Krumlově Podáno: 23.05.2019, region: Jihočeský kraj
Šéfkuchař v Českém Krumlově. Práce na hlavní pracovní poměr od pondělí do pátku na ranní směny.
Nabízíme mzdu 30.000 Kč hrubého + roční bonusy, 26 dní dovolené, placené volno na narozeniny,
stravování na pracovišti, příspěvek na penzijní pojištění a další benefity. V případě zájmu volejte 735
709 821 nebo se mrkněte na http://bit.ly/SefkucharCeskyKrumlov
●

inzerce

Šéfkuchař v centrální Sodexo kuchyni v Ratiboři u Vsetína Podáno: 22.05.2019,
region: Zlínský kraj

Šéfkuchař v centrální Sodexo kuchyni v Ratiboři u Vsetína. Nabízíme práci od pondělí do pátku se
smlouvou na dobu neurčitou, hrubou mzdu 35.000 Kč, služební auto i k soukromým účelům, 26 dní
dovolené, placené volno na narozeniny a další benefity. V případě zájmu volejte 735 709 821 nebo se
podívejte na www.sodexo.jobs.cz
●

inzerce

Šéf pizzař Podáno: 21.05.2019, region: Jihočeský kraj
Dobrý den, hledáme do svého týmu šikovného šéf pizzaře, který má chuť vařit a dál se s naším
podnikem vyvýjet a posunovat v práci. Kontaktujte mě v případě zájmu na tel.: 728 007 857
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