Pracovní příležitosti
Nabídka Poptávka Ostatní Vložit inzerát

Nabídka Počet inzerátů: 19
Kuchař Francouzské restaurace ART NOUVEAU v Obecním domě v Praze
Podáno: 15.08.2017, region: Praha

Francouzská restaurace ART NOUVEAU v Obecním domě v Praze hledá do týmu šéfkuchaře Patrika
Bečváře nového kolegu na pozici kuchař - maso, kuchař - přílohy a kuchař studené kuchyně.
Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení. Dobrý kolektiv, práci na směny (krátký/dlouhý-12 hod).
Práci s moderním vybavením a kvalitními surovinami. Kontakt:
Patrik Bečvář, hr@francouzskarestaurace.cz , 222 002 745

FOODMARKET v centru Prahy přijme kuchaře Podáno: 02.08.2017, region: Praha
Hledáme kuchaře do našeho provozu samoobslužné jídelny FOODMARKET v centru Prahy. V případě
zájmu a pro bližší informace volejte na tel.: 601 308 122 nebo 722 903 232.

HUGO RESTAURANT SLANÝ přijme kuchaře na HPP Podáno: 01.08.2017, 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

Kuchař na DPP i HPP Podáno: 25.07.2017, region: Praha
Cobra hledá šéfkuchaře a pomocné kuchaře, kteří nešetří zápalem pro věc a nové zkušenosti.
Poznáváš se? Nebo znáš někoho? Pojď pomoct kuchyni, která ovlivňuje náladu na Praze 7. Více info
www.barcobra.cz,
matej@barcobra.cz

AUREOLE GROUP přijme Podáno: 24.07.2017, region: Praha
Sous chef/ parťák
Požadavky: zkušenosti s moderní gastronomií, vedením kolektivu, zájem o obor, samostatnost,
flexibilita, chuť učit se nové.
Kuchaře na studenou a teplou kuchyni
Požadavky: zájem o obor, samostatnost, flexibilita, chuť učit se nové.
Nabízíme: moderní prostředí, profesní a finanční růst, zázemí stabilní společnosti
Profesní životopis zasílejte na: kralkupo@gmail.com

www.aureole.cz

Kuchař do resortu Hrubá voda Podáno: 19.07.2017, region: Olomoucký kraj
Do našeho týmu hotelu Hluboký dvůr, součást resortu Hrubá voda, přijmeme sympatického,
pracovitého a dobře naladěného kolegu na místo kuchaře.
Kontakt: Miroslav Paszyc, tel: 585 100 404, reditel@hlubokydvur.cz

Přijmem kuchaře do bistra Jatka78 Podáno: 19.07.2017, region: Praha
Firma Playground catering přijme do svého bistra Jatka78 kuchaře. Vaříme jednoduchá, ale precizně
provedená jídla z kvalitních surovin. Hledáme zkušeného a flexibilního kuchaře se zájmem o svůj
obor a týmovou práci, člověka s proaktivním myšlením a smyslem pro zodpovědnost. Nabízíme
zaměstnání v nově zařízené kuchyni typu open space v unikátním prostředí moderního divadelního
prostoru v Holešovicích. http://www.jatka78.cz/cs/bistro
V případě Vašeho zájmu mě neváhejte kontaktovat na email: zizka.jan@icloud.com nebo na tel:
604410763

Kuchař - Opava (20.000 Kč) Podáno: 17.07.2017, region: Moravskoslezský kraj
Pro firemní restauraci Sodexo v opavské firmě Mondeléz (bývalá Opavia) přijmeme kuchaře a
kuchařky. Výroba teplých pokrmů, polévky, tři hlavní jídla, převážně česká kuchyně, výroba studené
kuchyně.
Nástupní mzda: 20.000 Kč + přípatky a firemní benefity.
Práce na HPP.
Nástup možný ihned nebo dle domluvy.
Kontakt: Jan Przybyla, jan.przybyla@sodexo.com , 735709821
●

příloha

Trendy restaurace na Praze 7, hledá vhodného kandidáta/ku na pozici
Kuchař/ka Podáno: 14.07.2017, region: Praha
Pro našeho klienta, trendy restauraci na Praze 7, hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici
Kuchař/ka. Restaurace nabízí svým klientům domácí pokrmy s nádechem mexické kuchyně a
specialitou je i vlastní pekárna. Kienti mají možnost vychutnat si zde lahodné snídaně, obědy, večeře
a víkendové brunche.
Náplň práce:
• organizace přípravy pokrmů,
• vaření dle menu a požadavků šéfkuchaře,
• dodržování hygienických a bezpečnostních norem,
• zajišťování požadovaných standardů restaurace,
• kontrola kvality surovin,
• efektivní komunikace s ostatními odděleními kuchyně.
Požadujeme:
• praxe na obdobné pozici nutná,
• zájem o přípravu jídel dle moderních gastronomických trendů,

• flexibilitu, týmového ducha, spolehlivost a loajalitu,
• zájem o gastronomii a kreativitu ve vaření,
• profesionální vystupování a výborná organizace práce,
• smysl pro pořádek a čistotu.
Nabízíme:
• platové ohodnocení až 33.000,-CZK hrubého + bonusy z tržeb a podíl na tipech,
• zázemí stabilní společnosti,
• příjemné pracovní prostředí,
• možnost kariérního růstu v rámci společnosti.
Nástup: ihned
Kontakt: Hana Patzáková
E-mail: info@dream-job.cz

Pro moderní 4* hotel v samém srdci Prahy hledáme vhodného kandidáta na
pozici Kuchař/kuchařka Podáno: 14.07.2017, region: Praha
Kromě kvalitního ubytování zde hosté naleznou i nevšední gastronomický zážitek. Restaurace se
zaměřuje na moderní českou a mezinárodní gastronomii s výběrem kvalitních surovin a důrazem na
zdravý životní styl.
Náplň práce:
• příprava pokrmů - od předkrmů po dezerty,
• dodržování hygienických a bezpečnostních norem,
• zajišťování požadovaných standardů hotelu,
• kontrola kvality surovin,
• efektivní komunikace s ostatními odděleními kuchyně.
Osobnostní předpoklady:
• vyučení v oboru,
• praxe na obdobné pozici výhodou,
• zájem o přípravu jídel dle moderních gastronomických trendů,
• profesionální vystupování a výborná organizace práce,
• flexibilita, týmový duch, spolehlivost a pečlivost,
• smysl pro pořádek a čistotu.
Zaměstnanecké výhody:
• platové ohodnocení až 23.000,-CZK čistého,
• firemní benefity,
• práce krátký/dlouhý týden,
• příjemné pracovní prostředí.
Nástup: ihned
Kontakt: Hana Patzáková
E-mail: researcher@dream-job.cz

AREA MANAGER in Czech Rep. Podáno: 13.07.2017, region: Praha
Robot-coupe is an international company based in France that operates in the Food Service industry.

Leader in its segment : "Food Preparation equipment", Robot-Coupe is marketing its products
worldwide through a distribution network.
In order to improve its penetration in Czech Republic – Bohemian part, the company is recruiting a
candidate who will take the responsibility for the sales activity.
POSITION :
Sales/Product Manager
REPORTS TO :
Sales Manager
SEX :
Male/Female
AGE :
Between 25 and 30 years
EDUCATION :
Business oriented education or sales experience in the Food Service Industry.
REQUIREMENTS :
• Sales person with a first experience and with a "roll up the sleeves" attitude.
• Working knowledge of the Food Service Equipment industry preferably, with a proven successful
experience to develop a distribution network in this industry.
• High drive and energy, combined with charismatic personality able to motivate and enthuse.
• Location in Prague, responsible for Bohemian part of Czech, not Moravia.
RESPONSIBILITIES :
• Co-ordination and developing the existing distribution network region wide.
• Promoting the equipment through the various operators of the industry: distribution, kitchen
contractors, kitchen architects.
• Selecting the national and local exhibitions and participating with a demonstration program.
• Training the distributors and the end users with the Robot Coupe equipment.
• Available to travel 80% of his time to visit the distribution network.
LANGUAGES :
Czech mother tongue, able to communicate in English.
SALARY: 2/3 fixed 1/3 variable + car’s expenses

Hledá se KUCHAŘ/KA Podáno: 07.07.2017, region: Praha
Do nově otevřené restaurace U Bláhů přijmeme kuchaře/ku, který se nebojí růstu svého kuchařského
ega. Možnost seberealizace a spolupráce s šéfkuchařem, který dělal v michelinské restauraci.
V případě zájmu volejte, nebo pište na 605 905 343.
Těším se na spolupráci
Svoboda
●

příloha

Přijmeme samostatného kuchaře na HPP Podáno: 29.06.2017, region: Středočeský
kraj

Do restaurace OBZOR v Rudné u Prahy hledáme nové členy našeho týmu na pozici kuchař,
číšník/servírka a obědový číšník/servírka.
Pokud se práce nebojíte, jste spolehliví a máte rádi férové jednání, ozvěte se nám na telefon 777 287
464.
Nabízíme dobré platové ohodnocení a přátelský kolektiv.
Nástup možný ihned.

Hledáme servírku do nové, příjemně zařízené hotelové restaurace, okr.
Ostrava Podáno: 28.06.2017, region: Moravskoslezský kraj
Hotel a restaurace Palfrig ve Staré Vsi nad Ondřejnicí okr. Ostrava přijme do nové, příjemně
zařízené hotelové restaurace servírku.
Požadujeme praxi v oboru, spolehlivost, samostatnost, příjemné a vstřícné vystupování.
Nabízíme dobré platové podmínky, příjemné pracovní prostředí, zázemí stabilní společnosti.
Bližší info : Tel. 721 851 100 nebo e-mail : info@hotel-palfrig.cz
Prosíme o zaslání profesního životopisu.

Kuchař/ka pro studenou a teplou kuchyni v Babiččině Zahradě Podáno:
26.06.2017, region: Středočeský kraj

Do vyhlášené restaurace Babiččina Zahrada v Průhonicích hledáme zkušené a spolehlivé kuchaře na
pozici teplá a studená kuchyně.
Nabízíme dobré platové ohodnocení, příjemný kolektiv a zajímavou práci. Pro více informací volejte
na tel.č.: 731416138 nebo piště na: office@babiccinazahrada.cz
Kontaktní osoba Michal Šorf.

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
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