Pałac i Folwark Galiny
Poszukuje
DOŚWIADCZONEGO KUCHARZA
Miejsce pracy: Galiny (Warmia)
Opis stanowiska:
 Przygotowanie potraw najwyższej jakości zgodnie z recepturami i standardami
 Kształtowanie oraz dokonywanie racjonalnych zmian w zakresie menu (sezonowość)
opracowywanie nowych przepisów we współpracy z przełożonym
 Zachowanie estetyki wydawanych dań
 Zachowanie czystości stanowiska pracy
 Współpraca z pozostałym personelem gastronomii
 Utrzymanie i dbanie o urządzenia i środki używane przed, w trakcie i po wykonaniu zadania
Wymagania:
 Doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza
 Pasja do gotowania
 Samodzielność oraz umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją czasu,
 Dyspozycyjność, rzetelność, operatywność, kreatywność, zaangażowanie
 Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
 stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 pracę w młodym, energicznym zespole,
 możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 możliwość zakwaterowania
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
lub
za pomocą przycisku Aplikuj Teraz z podaniem w temacie Kucharz.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji oświadczenia następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pałac i Folwark Galiny z siedzibą w Galiny 110, 11-200 Bartoszyce moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy przy realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, projektów rekrutacyjnych zgodnie z
przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)".

Pałac i Folwark Galiny
Poszukuje
DOŚWIADCZONEGO KELNERA
Miejsce pracy: Galiny (Warmia)
Opis stanowiska:





Odpowiedzialność za bezpośrednią, profesjonalną obsługę gości
Tworzenie w restauracji przyjaznej atmosfery
Zachowanie odpowiednich standardów i procedur
Dbanie o dodatkową sprzedaż

Wymagania:
 Komunikatywność, wysoka kultura osobista
 Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 Samodzielność oraz umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją czasu
 Dyspozycyjność, rzetelność, kreatywność, zaangażowanie
 Umiejętność pracy w zespole
 Ukierunkowanie na osiąganie wyników oraz konsekwencja w realizacji założonych celów
Zapewniamy:
 stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 atrakcyjne wynagrodzenie połączone z systemem premiowym
 pracę w młodym, energicznym zespole
 możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 możliwość zakwaterowania
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
lub
za pomocą przycisku Aplikuj Teraz z podaniem w temacie Kucharz.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji oświadczenia następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pałac i Folwark Galiny z siedzibą w Galiny 110, 11-200 Bartoszyce moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy przy realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, projektów rekrutacyjnych zgodnie z
przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)".

