Pracovní příležitosti
Nabídka Poptávka Ostatní Vložit inzerát

Nabídka Počet inzerátů: 7
KUCHAŘ DO ZAVEDENÉ RESTURACE Podáno: 20.02.2018, region: Moravskoslezský
kraj

Přijmeme kuchaře do zavedené restaurace ve Frýdku-Místku - Hostinec U Křivého psa.
www.krivypes.cz
tel: 734 218 008

KUCHAŘ Podáno: 19.02.2018, region: Praha
Chceš mít v práci prostor na přípravu svých jídel se zaměřením na moderní českou kuchyni?
Tak nás kontaktuj, a přijď k nám pracovat.
Pro ukázku naší tvorby se koukni na www.restauraceublahu.cz, nebo náš FB restauraceublahu.
Volej na: 650 905 343

Víkendový Kuchař/ka - VIP rodina Podáno: 30.01.2018, region: Praha
Náš klient, hledá pro svou rodinu zkušeného Kuchaře/ku. Tato osoba bude sestavovat vhodné menu
zaměřené na zdravý životní styl, připravovat víkendový jídelníček (so - ne) a menu na rodinné oslavy.
Příležitostně se budete účastnit rodinných dovolených a starat se o rodinu z hlediska stravování.
Taktéž budete vybírat nejvhodnější dodavatele surovin pro Prahu a rodinnou usedlost v jižních
Čechách. Často jsou v domácnosti hosté, pro které je taktéž nutná příprava pokrmů pro cca 10 - 35
lidí. Pozice je vhodná pro kuchaře s praxí alespoň 2 roky se zájmem o zdravou a moderní gastronomii.
Jedná se o nevšední a ojedinělý projekt, který se pro Vás může stát skvělou pracovní příležitostí!
Náplň práce:
• tvorba menu pro rodinné akce a víkendového jídelníčku s důrazem na zdravý životní styl,
• organizace rodinných oslav z hlediska přípravy pokrmů,
• výběr vhodných dodavatelů a jednání s nimi,
• příprava pokrmů na rodinných dovolených,
• kontrola kvality surovin,
• dodržování hygienických a bezpečnostních norem.
Požadujeme:
• zkušenost na dané pozici min. 2 roky,
• vyučení v oboru,
• zkušenost s přípravou jídel pro 10 - 35 osob a organizací akcí,
• zkušenost se sestavováním menu,
• časová flexibilita,
• organizační schopnosti,
• zájem o moderní a zdravou gastronomii,
• důraz na čistotu a pořádek,
• čistý trestní rejstřík a řidičský průkaz.

Nabízíme:
• pracovní doba (so - ne) a platové ohodnocení dohodou,
• práci v příjemném prostředí,
• zajímavou rodinu,
• jedinečnou příležitost.
Nástup: dohodou
Email: job@dream-job.cz
Tým Agentury Dream Job se těší na zaslané životopisy!

Kuchař Podáno: 25.01.2018, region: Praha
Do prvorepublikové restaurace v Praze 4 Braníku hledáme kuchaře, co se nebojí vařit poctivě a
moderně.
Více info na 605 905 343

Kuchař v Café Lounge Podáno: 23.01.2018, region: Praha
Do týmu šéfkuchaře Michala Černého (Café Lounge, www.cafe-lounge.cz) hledáme šikovného
profesionála, který má chuť stát se členem mladého týmu a společně budovat špičkovou kuchyni.
Hledáme člověka, který je zkušený, pracuje s radostí, je spolehlivý, umí zachovat chladnou hlavu,
sleduje současné trendy v gastronomii a respektuje práci ostatních. Pokud se vám líbí, co děláme, CV
posílejte na karolina@prague.coffee . Těšíme se na Vás!

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK Podáno: 22.01.2018, region: Praha
Pro nově otevíranou restauraci Cafe Restaurant Kaprova 8 na Praze 1 do týmu Miroslava Kubece
hledáme SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA, který nám pomůže zajistit spokojenost našich zákazníků svým milým
přístupem i naladěnou komunikací.
Pokud máte výuční list a praxi v oboru je to Vaše výhoda, ale anglicky se musíte domluvit bez váhání.
Jestliže mluvíte ještě dalším jazykem, je to velké plus pro Vás, ale nadšení pro práci a spokojenost
našich zákazníků je pro nás podmínkou.
Za práci odváděnou srdcem se Vám odměníme pravidelnou mzdou s dalšími benefity jako je sleva v
našich ubytovacích a restauračních zařízeních, příspěvek na stravování, pracovní doba uzpůsobená
pro Váš vydatný soukromý život nebo příjemné oblečení pro Váš pracovní den.
Chcete-li pracovat s radostí, přidejte se k nám!
Nástup 15.2.2018 nebo dle domluvy. Více informací naleznete na: Cafe Restaurant Kaprova 8
Hana Zemanová
Hana.zemanova@triload.cz
TRILOAD Invest, s.r.o.
Tel: 606 610 503
●

inzerát

KUCHAŘ Podáno: 22.01.2018, region: Praha
Pro nově otevíranou restauraci Cafe Restaurant Kaprova 8 na Praze 1 do týmu Miroslava Kubece
hledáme KUCHAŘE, který bude rád vytvářet chutné pokrmy z portfolia české kuchyně pro nadšení

chuťových pohárků našich zákazníků.
Pokud Vás kuchařina baví, gastronomie je Vašemu srdci blízká a chcete pracovat na sobě i dobrých
výsledcích celého týmu, rádi Vás přivítáme v našem týmu!
Za práci odváděnou srdcem se Vám odměníme pravidelnou mzdou s dalšími benefity jako je sleva v
našich ubytovacích a restauračních zařízeních, příspěvek na stravování, pracovní doba uzpůsobená
pro Váš vydatný soukromý život nebo příjemné oblečení pro Váš pracovní den.
Chcete-li pracovat s radostí, přidejte se k nám! Více informací naleznete na: Cafe Restaurant
Kaprova 8
Hana Zemanová
Hana.zemanova@triload.cz
TRILOAD Invest, s.r.o.
Tel: 606 610 503
●

inzerát
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