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PALDA – REKREAČNÍ STŘEDISKO

Jirka, je mladý kuchař, který nedávno vyšel ze školy. Vaření je
jeho vášní a skrze jídlo předává zážitky všem hostům na Paldě.
Je nadšený, že může vařit z kvalitních, čerstvých surovin a
nestydí se vyjít mezi hosty, protože umí vařit. Nové věci jsou pro
něj výzvou a rád se dál vzdělává.
Jirka pravidelně kontroluje svůj sklad, aby měl vše, co potřebuje
ke své práci. Zároveň aktivně komunikuje s ostatními kolegy, aby
si vždy naplánoval svůj den. Jirka s radostí rozdává práci
ostatním v kuchyni, koordinuje veškeré aktivity tak, aby celá
práce šla hladce a v poklidu ke vší spokojenosti.
Když jeho práce skončí, tak si rád zajde ke kiosku, kde se
setkává s kolegy, ale i hosty, kterým barvitě vypráví o tom co
bude vařit zítra. Příjemně tak zakončí svůj den. Když má více
volného času, tak si s kolegy domluví třeba turnaj v mini golfu
nebo ve volejbale.
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Tak Jirka hlavně dobře vaří
Když zrovna nevaří, tak vymýšlí, co bychom mohli pro naše hosty dál
připravovat – nějaké dobroty
Pak je odzkouší třeba na personálu, vytvoří recepturu a zařadí do
připravovaného jídelního lístku
Připravuje specialitky pro Katku v kiosku po kterých se tam hosté mohou
utlouct
Komunikuje s obsluhou a recepcí tak, aby vždy bylo navařeno včas
Stará se o to, aby měl potřebné zásoby a včas hlásí, co potřebuje nakoupit
A protože má v kuchyni pomocníky, tak se stará o to aby nezaháleli a měli
stále co na práci
Takže v kuchyni i v přilehlých skladech je stále čisto a uklizeno
Stará se o bylinky co mu rostou za kuchyní, a když zjistí, že kvete bez,
vyšle na něj sběrače a připraví nepřekonatelný bezový sirup
Hosté si lahvičky odvážejí domů jako prezent z dovolené
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Rozhodně u vás chceme najít radost a nadšení z vaření a práce v kuchyni
Zajímáte se o nové věci, které rád aplikujete do svého života
Skvělé, pečlivost je vaše druhé jméno
Umíte si zahrát hru na počítači, tak super, protože to jistě zvládnete i jiné,
třeba i kancelářské programy
Chceme si s vámi i popovídat, tak věříme, že dobrá komunikace je vám
blízká
Umíte hotová jídla krásně nazdobit, tak to se provozní bude tetelit blahem
Angličtinu zvládáte levou zadní, další body +
Cítíte, že být kuchařem je vaše poslání a užíváte si předávání obohacujícího
zážitku hostům skrze připravené pokrmy
Aktivně se zapojovat při jednáních, která se týkají veškeré činnosti
kuchyně, výběru surovin, dodavatelů a ták
Hlavně chceme člověka s velkým srdcem, jsou věci, které vás rádi naučíme

 Konečně práci, která dává smysl – možnost tvořit gastronomii, která je unikátní



v celém kraji, možná i republice
 Rekreační středisko, které se vymyká veškerým ubytovacím zařízením, a to
svým přístupem – eco kosmetika, jídla z čerstvých surovin a bez zbytečné
chemie a skvěle sehraný a přátelský tým
 Skvělý adaptační program – seznámení s chodem celého areálu a našimi
potřebami
Vážíme si našich lidí, a proto si užíváme i jiných aktivit než jenom pracovních –
grilování, volejbal a podobně
 Chcete se vzdělávat, my chceme, abyste byli fakt dost dobří, proto jsou tu i
kurzy. Pokud něco neumíte nevadí, rádi vás to naučíme.
 Naše kuchyně je prostorná, světlá a s okny
 Náš tým je opravdu mladý
 Jste z daleka, nevadí. U nás vás ubytujeme a postaráme se i o jídlo a pití
 Spolurozhodování o jídelním lístku a zodpovědnost za chod kuchyně
 Moderní přístup v přípravě jídel a hlavně čerstvé suroviny
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Zaujala vás tato pozice? Pak stačí už jen pár kroků k tomu,
abyste se stal/stala členem našeho týmu:

* Zašlete nám svůj životopis na info@menclpro.cz včetně

telefonního čísla
* My vám zavoláme a domluvíme si s vámi osobní schůzku
* Přijeďte na osobní pohovor, který bude probíhat:
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Nejprve si budeme povídat o vás a o nás
Ukážeme vám areál
Ukážete nám vaše dovednosti

* Zavoláme vám naše rozhodnutí
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