Kuchár / Pomocný kuchár
Voľná pracovná pozícia:

Kuchár, Pomocný kuchár

Pracovná oblasť:

Gastronómia, Spoločné stravovanie

Miesto výkonu práce:

Závodná reštaurácia APROXIMA, Dr. G. Schaefflera 1, 024 01
Kysucké Nové Mesto

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok, na dohodu

Termín nástupu:

dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Do našej 3-zmennej prevádzky v závodnej reštaurácii v Kysuckom Novom Meste
hľadáme kuchárov a pomocných kuchárov. Varíme z čerstvých surovín a denne pripravujeme 5
rôznych jedál, šaláty, dezerty a rôzne špeciality.

Náplň práce:






Príprava rôzneho typu jedál podľa denného jedálneho lístka
Osobný výdaj vybraného Menu
Zodpovednosť za kvalitu, chuť i vizuálnu stránku pri výdaji pripravovaných jedál
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov a noriem
Dodržiavanie štandardov a pravidiel prevádzky

Zamestnanecké výhody:
 Práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou poskytovania služieb v oblasti
gastronómie
 Motivujúce finančné ohodnotenie a záruka pravidelného príjmu
 Príplatky za nadčasy, nedele a sviatky
 Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti
 Profesionálny rozvoj v oblasti gastronómie pod vedením skúseného Executive chefa
 Dôraz na osobný prístup k zamestnancom
 Príjemný kolektív
 Možnosť stravovania sa za výhodných podmienok
 Firemné akcie pre zamestnancov (športový deň, kultúrne podujatie, mikulášske balíčky,
vianočné odmeny)

Požiadavky na zamestnanca:
 Vzdelanie:

Stredoškolské bez maturity
Stredoškolské s maturitou
Nadstavbové / vyššie odborné vzdelanie
Študent vysokej školy
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa

 Vzdelanie v odbore: kuchár
 Pozícia je vhodná i pre absolventov.
 Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 Vyučený v odbore
 Prax vítaná, nie však podmienkou
 Zodpovedný prístup k práci
 Príjemné vystupovanie
 Chuť pracovať a učiť sa nové veci
 Schopnosť tímovej práce
 Samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
 Ochota pracovať na zmeny, cez víkendy i sviatky

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu zasielajte životopisy na dole uvedenú emailovú adresu, prípadne nás kontaktujte telefonicky.

Kontaktná osoba:

Jana Valachovičová

Tel:

+421 917 167 682

E-mail:

valachovicova@aproxima.sk

Zaslaním Vášho životopisu nám dávate súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných
údajov uvedených v životopise v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov a to pre účely evidencie uchádzačov a pre účely ďalšieho spracovania.

Pomocná sila v kuchyni
Voľná pracovná pozícia:

Pomocná sila, pomocný pracovník

Pracovná oblasť:

Gastronómia, Spoločné stravovanie

Miesto výkonu práce:

Závodná reštaurácia APROXIMA, Dr. G. Schaefflera 1, 024 01
Kysucké Nové Mesto

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok, na dohodu

Termín nástupu:

dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Do našej 3-zmennej prevádzky v závodnej reštaurácii v Kysuckom Novom Meste
hľadáme pomocnú silu do kuchyne.

Náplň práce:






Pomocné práce v kuchyni
Výdaj hotových jedál
Príjem a výdaj tovaru zo skladu
Čistiace práce
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov

Zamestnanecké výhody:
 Práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou poskytovania služieb v oblasti
gastronómie
 Atraktívne finančné ohodnotenie a záruka pravidelného príjmu
 Nadčasy iba v prípade potreby (po dohode), každá hodina navyše preplatená (aj práca
cez víkend a sviatky)
 Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti
 Príjemný kolektív
 Dôraz na osobný prístup k zamestnancom
 Možnosť stravovania sa za výhodných podmienok
 Firemné akcie pre zamestnancov (športový deň, kultúrne podujatie, mikulášske balíčky,
vianočné odmeny)

Požiadavky na zamestnanca:
 Vzdelanie:

Základné vzdelanie
Stredoškolské bez maturity
Stredoškolské s maturitou

 Pozícia je vhodná i pre absolventa. Nie je nutná prax, všetko Vás naučíme.
 Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 Skúsenosti s prácou v kuchyni sú vítané, nie však podmienkou
 Zodpovedný prístup k práci
 Príjemné vystupovanie
 Schopnosť tímovej práce

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu nás môžete kontaktovať na dole
uvedenú e-mailovú adresu, prípadne telefonicky.

Kontaktná osoba:

Jana Valachovičová

Tel:

+421 917 167 682

E-mail:

valachovicova@aproxima.sk

Zaslaním Vášho životopisu nám dávate súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných
údajov uvedených v životopise v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov a to pre účely evidencie uchádzačov a pre účely ďalšieho spracovania.

