Domov pro seniory Osoblaha příspěvková organizace
ul. Klášterní 34, 793 99 OSOBLAHA tel.: 554 642 053,
, e-mail: inf-dps@osoblaha.eu

vyhlašuje výběrové řízení
na pozici zásobovač ve stravovacím provozu/kuchař

Místo výkonu práce: Klášterní 34, Osoblaha, 79399
Podmínky:
-nástup dle dohody
-pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
-platové zařazení dle §122 zákoníku práce a NVč.564/2006 Sb.
Předpokládaná náplň práce
-

nákup potravin, samostatné jednání se všemi dodavateli potravin,
vedení skladu potravin a obalů v programu na PC
zpracovávání přehledu výběru obědů z nabídky/ dva obědy / pro klienty, zaměstnance
a cizí strávníky v PC
sestavování výkazů pohybu zboží
sledování plnění stravovací jednotky
sestavování jídelníčků
likvidace faktur za potraviny a obaly
zavádění nových receptur
dle potřeby příprava jídel v kuchyni
a další

Předpoklady:
- fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v ČR trvalý pobyt
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
- dosažení věku 18 let
- znalost jednacího jazyka
Požadavky na uchazeče:
- SŠ vzdělání , vyučen v oboru kuchař
- praxe v oboru min.7 let
- znalost předpisů týkajících se stravování a hygienických norem
- znalost práce na PC, minimálně v rozsahu Windows XP, MS Word, MS Excel (tabulky),
Outlook, internet
- flexibilita a pracovní nasazení, schopnost spolupráce v pracovním kolektivu

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, případně titul uchazeče
- datum, místo narození
- státní příslušnost
- telefonní kontakt
- místo trvalého pobytu, kontaktní adresa
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí:
- profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Uchazeč podá písemnou přihlášku s požadovanými doklady osobně nebo poštou v zalepené obálce
na adresu Domov pro seniory, Klášterní 34, 793 99 Osoblaha.
Obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – zásobovač/kuchař – neotvírat“
Lhůta pro podání přihlášek: 25.4.2017 do 12,00 hod.
Předpokládaný nástup: 1.7.2017 (popř. dle dohody)
O termínu a místu výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.
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