Pracovní příležitosti
Nabídka Poptávka Ostatní Vložit inzerát

Nabídka Počet inzerátů: 5
Přijmeme spolupracovníky na hory Podáno: 04.12.2019, region: Liberecký kraj
Hostinec Albrecht , u sjezdovky Tanvaldský špičák 1, Ůdolí Kamenice 623, tel. 601 375 962 přijme
pomocné kuchaře - ky, myče nádobí a servírky - číšníky 2000,- Kč den + bonusy, možno i brigádně.
Kontakt:
Vojtěch Petřík, petrikvojta59@gmail.com , 601 375 962

Do restaurace na úpatí Krkonoš hledáme zástupce šéfkuchaře Podáno:
04.12.2019, region: Celá ČR

Do stylové restaurace nacházející se na úpatí Krkonoš hledáme schopného a samostatného zástupce
šéfkuchaře, který návštěvníkům zajistí spojení dobrého jídla a nádherného výhledu na okolní přírodu.
Pokud se nebojíte práce v horské oblasti, máte vztah k tradičním českým specialitám i mezinárodní
kuchyni a chcete se stát nepostradatelným členem týmu, nenechte si tuto nabídku ujít!
Náplň práce:
• plnohodnotné zastoupení šéfkuchaře v jeho nepřítomnosti,
• zodpovědnost za každodenní fungování kuchyně,
• vedení 6členného týmu kuchařů,
• péče o personál i hosty restaurace,
• podíl na tvorbě menu,
• aktivní inovace jídelních lístků,
• školení kuchyňských pracovníků a nováčků,
• jednání s dodavateli,
• vyřizování objednávek a sledování stavu zásob,
• zodpovědnost za čistotu kuchyně a dodržování hygienických předpisů.
Požadavky:
• praxe min. 1 rok na pozici zástupce šéfkuchaře/vedoucího směny…,
• vyučení v oboru,
• zkušenost s vedením týmu pracovníků,
• odolnosti vůči stresu a schopnost rychle se rozhodovat,
• přirozený respekt a komunikační dovednosti,
• samostatnost, flexibilita, iniciativa a smysl pro detail.
Nabízíme:
• plat od 35,000 Kč + ubytování zdarma, další zajímavé bonusy,
• příjemné pracovní prostředí v horské oblasti,
• zázemí etablované a stále rostoucí společnosti.
Nástup: IHNED
V případě, že můžete naplnit uvedené požadavky a chcete se dozvědět více, budeme se těšit na

zaslané CV na: job@dream-job.cz , předem děkujeme! Tým Agentury Dream Job s.r.o.

Domov pro zrakově postižené, Praha 5 hledá KUCHAŘE / KUCHAŘKU Podáno:
02.12.2019, region: Praha

Palata – Domov pro zrakově postižené, který se stal součástí pilotního programu výuky
Psychobiografického modelu péče profesora Erwina Böhma v České republice hledá spolehlivého
zaměstnance na pozici:
Kuchař/kuchařka
Nabízíme:
- trvalý pracovní poměr na plný úvazek
- jistota pravidelného a včasného výdělku
- klidné pracovní prostředí, příjemná pracovní atmosféra
- zaměstnanecké výhody (příspěvek na rekreaci, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na
masáže, flexi passy, příspěvek na MULTISPORT kartu apod.)
- dovolená 5 týdnů
- bezplatné parkování přímo v areálu
- příjemné prostředí v klidné části Prahy
- nástup dle dohody
Požadujeme:
- vyučení v oboru
- výhodou praxe v sociálních službách, kladný vztah k seniorům
- strukturovaný životopis
- výpis z rejstříku trestů
- zdravotní průkaz
- práce na plný úvazek, krátký - dlouhý týden
Kontaktní osoba: Simona Kronďáková, tel. 778 766 077 nebo 277 028 425, e-mail:
krondakova@palata.cz
Adresa: Palata – Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5
●

inzerát

Kuchař do gurmánské restaurace v Drážďanech Podáno: 18.11.2019, region: Celá
ČR

Hledáme mladého šikovného kuchaře se zájmem o obor, do malé gurmánské restaurace v centru
Drážďan. Nabízíme práci s kvalitními surovinami, výborné platové podmínky, perspektivní pracovní
příležitost.
Požadujeme pracovitost, spolehlivost a zájem o obor.
Životopisy zasílejte na: chef.dresden@seznam.cz

PŘIJMEME SPOLUPRACOVNÍKY DO JIZEREK HOSTINEC ALBRECHT U
SJEZDOVKY Podáno: 29.10.2019, region: Liberecký kraj

HLEDÁME PRACOVNÍKY I BRIGÁDNÍKY - STUDENTY DO OBSLUHY , POMMOCNÉ SÍLY DO
KUCHYNĚ, PRODAVAČE DO BUFETU SEZONA ZIMA, LÉTO.
Kontakt: Vojtěch Petřík, tel: 601 375 962, petrikvojta59@gmail.com
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