Kuchař/ka. Práce v Praze
Publikováno z WORKMARKET (https://workmarket.cz)

Kuchař/ka. Práce v Praze
Popis pracovní nabídky:
Přijmeme Kuchaře/ku - příprava minutek. Výdělek až 18 000 Kč. Nabízená pozice je vhodná pro
absolventy. Možnost ubytování. Zálohy. Práce na DPČ

Náplň práce:
příprava jídla přímo před očima zákazníků
hlavní jídla - steaky, nudličky nebo těstoviny, ale i snídaně - např. vajíčka na několik způsobů
výroba knedlíků
příprava studené kuchyně
výdej jídel zákazníkům
plnění pokynů nadřízeného pracovníka

Požadujeme po budoucím zaměstnanci:
praxe na pozici Kuchař/ka je vítána
vyučení nejlépe v oboru gastronomie
čistý trestní rejstřík
potravinářský průkaz (je možné vystavit při vstupní lékařské prohlídce)
slušné vystupování, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
komunikativní znalost českého nebo slovenského jazyka

Nabízíme budoucímu zaměstnanci:
dlouhodobá práce v České republice
místo výkonu práce Praha
práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), po zapracování možnost uzavření pracovního
poměru na plný úvazek – HPP (hlavní pracovní poměr – odvádíme sociální, zdravotní a
důchodové pojištění)
poskytujeme potvrzení o zajištění ubytování, jenž je potřebné k vyřízení přechodného pobytu
pro cizince, kteří už mají trvalý pobyt nebo občanství EU
nástup na pozici Kuchař/ka možný ihned nebo po dohodě

Mzda, finanční podmínky:
mzda na pozici Kuchař/ka 100Kč/hod.
výdělek až 22 000 Kč
zajišťujeme ubytování
možnost záloh

Pracovní doba:
dvousměnný, PO-NE dle pracovní doby prodejny
možnost práce přesčas, práce o víkendech
Zasláním Vašeho životopisu dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a jejich uchování v
personální databázi společnosti za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu, v souladu se zákonem
§12 a §21 č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.
Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
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Typ pracovního úvazku:
Poloviční pracovní úvazek

Druh pracovní smlouvy:
Dohoda o pracovní činnosti

Místo výkonu práce:
Hlavní město Praha
Kontakt
Silvie Ammerová

E-mail:
s.ammerova@workintense.cz
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