hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ
–
UMÝVAČ/KA NÁDOBÍ
Charakteristika:
Umývač/ka nádobí pro výdejnu Menza Husova, Liberec:
 Mytí bílého a černého nádobí včetně kuchyňských strojů a příslušenství, obsluha mycích strojů
 Provádí hrubou přípravu zeleniny, cibule a brambor
 Dodržuje hygienické a bezpečnostních směrnice
 Provádí úklid pracovních ploch a náčiní
 V případě potřeby provádí i ostatní práce spojené s bezproblémovým chodem menz
Požadované vzdělání a praxe:



Základní vzdělání, popř. výuční list
Praxe ve stravovacím provozu a provozu hromadného stravování výhodou

Požadované dovednosti:






platný zdravotní průkaz
organizační schopnosti
komunikativnost
zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost
fyzická kondice výhodou

Pracovní poměr:




50% úvazek, od 11,00hod. – 15,00hod.
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – zástup na dlouhodobě nemocného
zaměstnance
jednosměrný provoz

Termín nástupu:


ihned

Mzdové zařazení:



mzdová třída B2 podle vnitřního mzdového předpisu, tj. 4.600,- Kč
pohyblivý osobní příplatek dle aktuálního výkonu
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Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.
Nabízíme:







příjemné pracovní prostředí
závodní stravování
5 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí v dětském koutku nebo v mateřské škole
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy

Strukturovaný životopis zašlete e-mailem nebo doručte osobně na adresu:
Kontaktní osoba:
Adresa:
e-mail:

Ing. Alena Šírková, Personální oddělení
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
volnamista@tul.cz

Bližší informace o volném místě Vám poskytne Ing. Zdeněk Kračmar, ředitel Kolejí a menz Technické
univerzity v Liberci, tel: 485 355 200.

V prvním kole posoudíme doručené životopisy, ve druhém kole pozveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat..
Volné místo je od 29.10.2015 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:

http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista_107) a na portálu MPSV
(viz: http://portal.mpsv.cz/sz).
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