Pracovní příležitosti
Nabídka Poptávka Ostatní Vložit inzerát

Nabídka Počet inzerátů: 17
Přijmeme číšníka/servírku Podáno: 21.06.2017, region: Praha
Do nové prvorepublikové restaurace U Bláhů v Praze 4-Braník přijmeme číšníka/servírku.
Více info na tel: 605 905 343 Svoboda Petr

Přijmeme kuchaře do prvorepublikové restaurace Podáno: 21.06.2017, region:
Praha

Do našeho kolektivu přijmeme kuchaře, který se nebojí rozšířit si své kuchařské ego. Možnost
seberealizace a kariérního růstu. Více info na tel: 605 905 343 Svoboda Petr. Navštivte náš FB
restauraceublabu

Jídelna v Pasáži U Nováků přijme: Podáno: 20.06.2017, region: Praha
Jídelna v Pasáži U Nováků v centru Prahy přijme na stálý pracovní poměr, kuchaře, kuchařku hotovkáře, pomocné kuchaře nebo kuchařky, pomocné síly na nádobí a pokladní. Pracovní doba od
pondělí do pátku.
Více informací: Miroslav Kubec, 602 237 544 nebo
email: kubec@kkig-foodmarket.cz

Hledáme kuchaře Podáno: 19.06.2017, region: Jihomoravský kraj
Hotel Arkáda v Bučovicích hledá do zavedené hotelové restaurace vhodné uchazeče/ky na pozice
Kuchař. Očekáváme: vzdělaní v oboru nebo pozitivní postoj k vaření, aktivní vaření a kontrola kvality
vydávaných jídel, pečlivý a zodpovědný přístup. Nabízíme: práci na HPP ( i brigádně), odpovídající
finanční ohodnocení, možnost profesního a kariérního rozvoje. Možnost ubytování zdarma. Nástup
možný ihned.
Kontakt: tel: 778 082 275, office@hotel-arkada.cz

AUREOLE restaurant („Michelin Bib Gurman“) přijme Podáno: 14.06.2017, region:
Praha

Kuchaře (teplá/ studená kuchyně)
Požadavky: zájem o obor, samostatnost, flexibilita, chuť učit se nové.
Nabízíme: moderní prostředí, nadstandardní profesní a finanční růst, zázemí stabilní společnosti
Životopis zasílejte na: kralkupo@gmail.com
www.aureole.cz

KUCHAŘ/KA - práce jen od pondělí do pátku přes den Podáno: 01.06.2017, region:
Praha

Milujete kuchařinu, ale o víkendu a večer chcete mít volno? Chcete vařit na prestižních místech v
Praze pro lidi, kteří to ocení? NABÍZÍME: Práci na plný úvazek, po-pá, 5.30-15.00, benefity, jaké jiné
nemají, jistotu příjmu a poctivé jednání. Kontakt: 739 320 345, hr@zatisigroup.cz

Kuchař ve špičkovém cateringu, specialista na přílohy Podáno: 01.06.2017, region:
Praha

Do naší cateringové kuchyně, kde vznikají kulinářské speciality pro desítky akcí týdně, hledáme
kuchaře na přílohy. Budete pracovat v Kongresovém centru na Praze 4. A co nabízíme? Práci, která
je dobře, včas a pravidelně placená a benefity, jaké jinde nemají.
Kontakt: 739 320 345, hr@zatisigroup.cz

Golem catering Praha přijme kuchaře Podáno: 01.06.2017, region: Praha
Významná cateringová firma Golem přijme kuchaře na hlavní pracovní poměr. Zajímavá práce v
Praze s častými výjezdy do zahraničí.
Kontakt: karel.lukes@golem.cz
tel. 602 346 312

HUGO RESTAURANT SLANÝ přijme kuchaře na HPP Podáno: 25.05.2017, region:
Středočeský kraj

Přijmeme zkušeného kuchaře nebo kuchařku na stálý pracovní úvazek. Požadujeme praxi v oboru,
samostatnost, spolehlivost a především chuť do práce. Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení,
serióznost, práci v zavedené restauraci a fajn kolektiv. Nástup možný okamžitě. Volejte nebo pište na
605 818 283, hugo@bagelcafe.cz nebo FB.
Adresa: Hugo Bagel Café, Wilsonova 585, Slaný

Excelent Urban Pub Koley přijme servírky, číšníky a kuchaře Podáno: 22.05.2017,
region: Praha

Excelent Urban Pub Koley, Praha 4 přijme servírky, číšníky a kuchaře na hlavní pracovní poměr, vše
platíme na smlouvu. Nástup možný ihned. Informace zasílejte na adresu:
kubec@kkig-foodmarket.cz

Hospůdka U Štěpána hledá kolegy na následující pozice - Kuchař/ka Podáno:
12.05.2017, region: Plzeňský kraj

-nabízíme práci v mladém kolektivu, práci v nově zrekonstruované kuchyni s nejmodernějším
vybavením
-směny dle domluvy, práci se surovinami z vlastní zahrady, práci s masem z našeho vlastního chovu
-firemní benefity (oblečení, vzdělávání,příspěvek na dopravu), možnost ubytování v době zapracování
Na tuto pozici hledáme zkušeného kolegu, ale jste-li po vyučení rádi Vás vše naučíme.
Dále hledáme kolegy/ně na pomoc s úklidem restaurace a umýváním nádobí.Možnost zkráceného

pracovního úvazku.
Také hledáme pomocníky pro blížící se letní sezónu a výpomoc o víkendech. Na tuto pozici se můžou
hlásit pomocní kuchaři, číšníci, studenti i osoby, které si chtějí pravidelně přivydělat. Jedná se o
pomoc při vaření, obsluhu v restauraci a sběr a zpracování plodů z naší zahrady.
Adresa Vojetice 9, kraj Plzeňský
Kontakt šéfkuchař Marek Bendl +420 731 471 699 nebo e-mail: marek@ustepana.eu

Grandhotel Tatra Velké Karlovice - hledáme kolegy Podáno: 10.05.2017, region:
Zlínský kraj

Grandhotel Tatra 4* Superior Velké Karlovice hledá nové kolegy do kolektivu: kuchař, číšník,
servírka, barman, pomocná síla do kuchyně.
Nabízíme ubytováni, stravu, zajímavé ohodnocení, práci pro silnou nadnárodní společnost. Kontakt:
Jan Svoboda, jan.svoboda@synot.sk

Cukrář Podáno: 10.05.2017, region: Praha
Hledáme pomocného cukráře do italské cukrárny na Praze 2. Životopisy zasílejte na:
info@italska5.cz

Profesního partnera pro zavedenou cukrárnu Podáno: 07.05.2017, region: Praha
Pro plánovaný odchod společníka do důchodu hledám partnera - řemeslně zkušeného a zdatného
cukráře-řku k pokračování a další rozvoj rodinné cukrářské firmy se specializací a velkou klientelou
na atypické, zakázkové a svatební dorty. Firma zaměstnává cukráře, je střediskem praktického
vyučování oboru cukrář,provozuje cukrárny v Praze, kvalitní vedení jedna osoba nezajistí.
Nepotřebuji garanta ale člověka, pro kterého bude výroba dortů dle originálních návrhů a
perspektiva partnerství v zavedené cukrářské výrobě motivací. Více informací při osobním setkání
Kontakt: Petra Dezortová, info@dortydomu.cz , 724 242 646

Kuchař Podáno: 03.05.2017, region: Středočeský kraj
Soukromý zámek Jemniště ve Středních Čechách hledá kuchaře z regionu s kvalitními zkušenostmi.
www.jemniste.cz. Životopisy zasílejte na email: sternbergova@jemniste.cz

Golem catering Praha,přijme kuchaře na externí spolupráci Podáno: 02.05.2017,
region: Praha

Přijmeme kuchaře na externí spolupráci - akce pivní festival na Letné od 11.5 do 27.5.2017. Pracovní
doba 9 hod – 23 hod / Hodinová mzda 130Kč netto / .
Kontakt - Karel Lukeš 602346312
karel.lukes@golem.cz

Přijmeme samostatného kuchaře Podáno: 25.04.2017, region: Praha
Hledáme šikovného a pracovitého kuchaře. Nabízíme seriózní jednání, dobré platové ohodnocení a

velmi přátelské pracovní prostředí. Pěší zóna Anděl, Praha 5.
Kontakt: tel: 602 285 362, info@beertime.pub
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