Jedličkův ústav, p. o. Liberec přijme do pracovního poměru na základě výběrového řízení:

KUCHAŘKU
„Hledáš, váháš a nevíš, kde nejlépe se uplatníš? Chceme Tvé ruce i hlavu,
najdi se v Jedličkově ústavu!“
Místo výkonu práce: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec.
Platové zařazení: 6. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, a Nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném
znění).
Charakteristika vykonávané činnosti:
• Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při výrobě jídel, kontrola jejich
dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné
gastronomické skladby.
• Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel, moučníků, cukr. výrobků i technologicky
náročných jídel při celodenním stravování uživatelů sociálních služeb, vč. různých specialit,
výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné
výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.
Zákonné předpoklady:
• státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý
pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
v platném znění
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• trestní bezúhonnost
• ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
• úplné střední odborné s maturitou
Jiné požadavky:
• samostatnost a odpovědnost
• organizační schopnosti
• dovednost řídit lidi
• komunikační schopnosti a schopnost empatie
• flexibilita, kreativita
• zkušenosti v oblasti stravování nutností
• praxe v zařízení podobného charakteru výhodou.
Co nabízíme:
• týmovou práci v zavedené firmě, příjemné prostředí a pracovní podmínky, mnoho benefitů
pro zaměstnance (ve volném čase možnost využití bazénu, sauny, karavanu, siks day…)
Uchazeči předloží:
• strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech + motivační dopis.
Pracovní poměr: na dobu určitou s možností dalšího prodloužení v souladu se zákoníkem práce
Předpokládaný termín nástupu: od 01. 08. 2020 nebo dle dohody.
Životopisy s motivačním dopisem zasílejte: do 22.06.2020 písemně poštou, osobně nebo emailem na adresu: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, personální oddělení, Lužická 920/7,
460 01 Liberec 1 – Staré Město, e-mail: smejcka.zdena@ju-lbc.cz, tel. 733 276 214485 218 131.

