hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

PROVOZNÍ PRACOVNÍK SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
LIBEREC – MENZA HARCOV

Charakteristika:
Zajišťování plynulého chodu stravovacího provozu v návaznosti na zajištění potravin a zboží na výrobu jídel
pro stravovací jednotky.
 Řádné vedení předepsané evidence vč. skladového hospodářství
 Provádí příjmy a výdaje, kalkulace, normování potravin na střediska a varnu, cateringové akce,
mateřské školy a ostatní strav. střediska
 Komunikuje s dodavateli, reklamace, administrativní úkony spojené s nákupem a objednávkami,
kontroluje expirace, alergeny, nutriční hodnoty
 Provádí inventarizace skladu potravin
 Velmi dobrá komunikace vůči týmu, kolegům a zákazníkovi
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

Požadované dovednosti:







uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, E-mail,..)
platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
organizační schopnosti, týmový hráč
nápaditost a praxe s prodejem a výrobou
komunikativnost, flexibilita, ochota učit se novým věcem
zodpovědnost za tým, spolehlivost a pečlivost, odolnost vůči stresu

Pracovní poměr:





100% úvazek
ranní směna – Po-Pá, víkendy volné
pracovní doba – od 7:00 do 15:30 hod, prac. doba se může měnit dle potřeb provozu ( akce,
catering, inventury, zástupy při nemoci, dovolené)
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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 488 | alena.sirkova@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Termín nástupu:


ihned, příp. dle dohody

Mzdové zařazení:


mzda: 14.900 Kč + pohyblivý osobní příplatek dle aktuálního výkonu až do výše 60% mzd. tarifu

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
5,6 týdnů dovolené (28 dnů)
možnost hlídání dětí v dětském koutku nebo v mateřské škole
příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy

Strukturovaný životopis zašlete e-mailem nebo doručte osobně na adresu:

Kontaktní osoba:
Adresa:
e-mail:

Ing. Bc. Anna Pugnerová, vedoucí stravovacích provozů TUL
17. listopadu 587/8, Liberec XV-Starý Harcov
anna.pugnerova@tul.cz

Bližší informace o volném místě Vám poskytne Ing. Anna Pugnerová, tel: 485 355 290, mobil tel:
734 872 434 ( Po-Pá: od 8,00 do 14,00 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 21.8.2018 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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