Zarząd SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o.
z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 a; 57-550 Stronie Śląskie ogłasza nabór na
następujące wolne stanowiska pracy:

NABÓR NA STANOWISKO: SZEF KUCHNI
PODSTAWOWYMI ZADANIAMI SZEFA KUCHNI BĘDĄ:







kreowanie i implementowanie nowych smaków oraz pozycji w menu
nadzór nad zamawianiem surowców gastronomicznych, ich wybór oraz selekcja
dbałość o wskaźniki kosztowe, w tym food cost
kontrola stanów magazynowych i przeprowadzanie inwentaryzacji
motywowanie, wspieranie i rozwijanie podległego zespołu kucharzy, kelnerów i
barmanów
organizacja cateringu m.in. w obiektach spółki (bar „Kieł”, bar „Nad zalewem”) i
na imprezach

WYMAGANIA:







minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Szefa Kuchni, Zastępcy Szefa
Kuchni, Kierownika Gastronomii,
znajomość trendów oraz technik kulinarnych,
wiedza na temat funkcjonowania restauracji (w tym HACCP) i pracy kelnerów,
dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie pracy weekendowej i zmianowej
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
prezentowanie postawy proaktywnej, bycie liderem oraz mentorem dla zespołu

OFERUJEMY:






wynagrodzenie odpowiednie do standardów rynkowych na podobnych
stanowiskach
objęcie odpowiedzialnego stanowiska
dużą samodzielność
stabilne warunki zatrudnienia
umowa o pracę

WYMAGANE DOKUMENTY
(ogłoszenie o naborze oraz załączniki do wniosku aplikacyjnego dostępne są na stronie
internetowej www.jaskinianiedzwiedzia.pl w zakładce Praca oraz w Recepcji, w siedzibie
spółki: ul. Kościuszki 20a)
1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie
3. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia, kserokopie
zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na danym
stanowisku, dotychczasowe zatrudnienie
5. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub
zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – Załącznik nr 1,
7. Oświadczenie kandydata do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowiska
pracy - Załącznik nr 2.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych z związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) - Załącznik nr 3.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Termin składania aplikacji do 5 czerwca 2020 r.
Wymagane dokumenty (skany) i ewentualne zapytania można składać e-mailem na adres:
kadry@jaskinianiedzwiedzia.pl, złożyć osobiście w siedzibie firmy w RECEPCJI lub przesłać
pocztą na adres: SPA „Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 20a; 57-550 Stronie Śląskie;
telefon:
74 8141 604
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
lub mailowo. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście w ciągu 14 dni po
zakończeniu procedury naboru, po tym terminie zostaną one skasowane. Dokumentów
nieodebranych nie odsyła się.
Prezes Zarządu
SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o.
Renata Nowak

