hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

PROVOZNÍ PRACOVNÍK SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
JABLONEC NAD NISOU

Charakteristika:
Zajišťování plynulého chodu stravovací jednotky, zajišťování dodávek zboží a obchodní politiky.
 Provádí objednávky, komunikace s dodavateli, vyřizuje reklamace,
 Příjem a výdej potravin, namátková kontrola stavu zásob zboží včetně dob expirace
 Vede předepsanou účetní evidenci včetně skladového hospodářství
 Interní výdej mezi středisky, catering
 Sledování spotřebního koše
 Práce na pokladně
Požadované vzdělání a praxe:




SŠ vzdělání s maturitou s oboru gastronomie, potravin, popř. výuční list v oboru kuchař
Praxe ve stravovacím provozu a provozu hromadného stravování výhodou
Praxe s vedením lidí

Požadované dovednosti:







uživatelská znalost práce na PC
platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
organizační schopnosti, týmový hráč
nápaditost a praxe s prodejem a výrobou
komunikativnost
zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost

Pracovní poměr:





100% úvazek
ranní směna – Po-Pá, víkendy volné
pracovní doba – ze začátku od 5:00 hod., po zapracování dle potřeb provozu
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
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Mzdové zařazení:


mzda: 13.400 Kč + pohyblivý osobní příplatek dle aktuálního výkonu až do výše 60% mzdového
tarifu + příplatek za vedení

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:

Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
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 prvním kole posoudíme doručené životopisy. Ve druhém kole vyzveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat.
Volné místo je od 06.04.2017 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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