Pracovní příležitosti
Nabídka Poptávka Ostatní Vložit inzerát

Nabídka Počet inzerátů: 5
AUREOLE restaurant přijme Podáno: 20.08.2019, region: Praha
• Kuchaře i po vyučení (teplá/ studená kuchyně)
• Kuchaře na pozici Junior sous chef,
Požadavky: zájem o obor, samostatnost, flexibilita, chuť učit se nové.
Nabízíme: moderní prostředí, nadstandardní ohodnocení, profesní a finanční růst, zázemí stabilní
společnosti, možnost ubytování.
Životopis zasílejte na: kralkupo@gmail.com
www.aureole.cz

Do Zdravé jídelny na Toulcově dvoře hledáme kuchaře / kuchařku Podáno:
16.08.2019, region: Praha

Do Zdravé jídelny na Toulcově dvoře hledáme kuchaře/ku – vedoucího směny.
Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek: 40 pracovních hodin týdně/ krátký-dlouhý týden
Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr
Minimální stupeň vzdělání: vyučen
Nástup: ihned
Nástupní mzda: 26 000 Kč
Praxe: samostatný kuchař, zkušenosti s vedením kolektivu.
Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství podmínkou.
Volejte kontaktní osobu: Vlčková Jitka, tel.: 777 838 452
●

inzerát

AUREOLE restaurant přijme Podáno: 29.07.2019, region: Praha
• Kuchaře i po vyučení (teplá/ studená kuchyně)
Požadavky: zájem o obor, samostatnost, flexibilita, chuť učit se nové.
• Kalkulantku i na poloviční úvazek. (zadávání zboží a kalkulací do skladového systému,
administrativa výroby restaurace)
Nabízíme: moderní prostředí, nadstandardní ohodnocení, profesní a finanční růst, zázemí stabilní
společnosti.
Životopis zasílejte na: kralkupo@gmail.com
www.aureole.cz

Šéfkuchař hledá práci Podáno: 22.07.2019, region: Praha
Šéfkuchař 39 let, člen gastroteamu BIDFOOD hledá práci v Praze a okolí. Praxe 22 let, z toho
šéfkuchař 8 let. Životopis je k dispozici na vyžádání na sekretariátu AKC ČR: sekretariat@akc.cz
Kontakt: Lukáš Nechyba, lukas.nechyba@centrum.cz , 737 702 439

Přijmeme kuchaře - vedoucího směny Podáno: 27.06.2019, region: Praha
Nový koncept restaurace Hybernia. Hledáme 2 kuchaře -ky , vedoucí směn, krátký dlouhý týden , 40
000 čistého . Dále 4 kuchaře - ky , na krátký dlouhý týden. Volejte tel. 608 239 861,
Tel./fax: 224 226 004
Mobil: +420 777 344 005
pište: hybernia@hybernia.cz
anebo šefkuchař:
601 375 962 do 16.00 není bohužel signál, petrikvojta59@gmail.com
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