hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

KUCHAŘ/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
Charakteristika:
Výroba technologicky náročných teplých jídel





vaří a odpovídá za uvařené porce jídel jemu určené k vaření
provádí běžný úklid pracovních ploch, nástrojů a náčiní
dodržuje hygienické a bezpečnostní předpisy
v případě potřeby provádí i ostatní práce spojené s bezproblémovým chodem menz

Požadované vzdělání a praxe:



vyučen v oboru kuchař nebo s dlouholetou praxí ve velké kuchyni
praxe v provozu hromadného stravování výhodou

Požadované dovednosti:





chuť pracovat a učit se novým věcem, spolupráce na nových recepturách a sezónních jídlech
komunikativnost, zodpovědnost, důslednost a spolehlivost
platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
trestní bezúhonnost

Pracovní poměr:




100% úvazek
jednosměnný provoz – směna ranní
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy, další
prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele

Termín nástupu:


ihned, příp. dle dohody

Mzdové zařazení:




mzdová třída B6 podle vnitřního mzdového předpisu
pohyblivý osobní příplatek dle aktuálního výkonu
Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.
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Nabízíme:





příjemné pracovní prostředí
závodní stravování
možnost hlídání dětí v dětském koutku nebo v mateřské škole
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně

Strukturovaný životopis zašlete e-mailem
Kontaktní osoba:
e-mail:

Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
volnamista@tul.cz

Bližší informace o volném místě Vám poskytne Ing. Anna Pugnerová, vedoucí menzy Harcov Technické
univerzity v Liberci, tel: 485 355 251, mobil tel: 734 872 434 v čase 8-10 hod. nebo 15-16 hod.
V prvním kole posoudíme doručené životopisy. Ve druhém kole vyzveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat.
Volné místo je od 28.04.2016 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:
http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista) a na portálu MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz).
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