hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

EXPEDIENT/KA A VÝDEJ STRAVY, ÚKLID
Charakteristika:
Pomocné a úklidové práce pro Menzu Husova, Liberec:
 Příprava a výdej jídel
 Provádí úklid pracovních ploch a náčiní
 Mytí bílého a černého nádobí včetně kuchyňských strojů a příslušenství, obsluha mycích strojů
 V případě potřeby provádí i ostatní práce spojené s provozem menz
 Dodržuje hygienické a bezpečnostních směrnice
Požadované vzdělání a praxe:



SŠ s výučním listem, nejlépe v oboru kuchař
Praxe ve stravovacím provozu a provozu hromadného stravování výhodou

Požadované dovednosti:






platný zdravotní průkaz
zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost
fyzická kondice výhodou
pozitivní a týmový hráč
odolný vůči stresu

Pracovní poměr:





100% úvazek, 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
mzdová třída B5 podle vnitřního mzdového předpisu + 60% odměn k základnímu platu
pohyblivý osobní příplatek dle aktuálního výkonu
jednosměnný provoz – od 7:00 hod – do 15:30 hod, víkendy volné

Termín nástupu:


ihned

Nabízíme:






příjemné pracovní prostředí
závodní stravování
univerzitní mateřská školka
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
5 týdnů dovolené
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jazykové kurzy
příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění

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

Michaela Válková, vedoucí menzy Husova
michaela.valkova@tul.cz

Bližší informace o volném místě Vám poskytne Michaela Válková, vedoucí menzy Husova Technické
univerzity v Liberci, tel: 485 353 561/562, mobil.tel: 724 522 135.
Volné místo je od 14.09.2017 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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