TATRY MOUTAIN RESORTS - Należymy do czołowych firm obsługujących ośrodki górskie i
zapewniających usługi turystyczne na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Firma TATRY MOUNTAIN
RESORTS, a.s. jest największym podmiotem w dziedzinie ruchu turystycznego w tej części
Europy,właścicielem atrakcyjnych ośrodków narciarskich, hoteli i aquaparków na terenie Tatr Wysokich i
Niskich oraz sieci sklepów sportowych.
Pragniemy zatrudniać utalentowanych, ambitnych i lojalnych pracowników, którym pomożemy w rozwoju
zawodowym i damy możliwości wykorzystania swojego potencjału.

Kucharz/Zastępca Szefa Kuchni
Miejsce pracy: Chorzów, śląskie
SIŁĘ TWORZĄ LUDZIE - Chcesz osiągnąć sukces? Gastronomia to Twoja pasja? Jesteś
kreatywny, budujesz pozytywne relacje z klientem?
Dołącz do naszego Zespołu, Zespołu Ludzi z Pasją!!!
Główne obowiązki:
- Pomoc w planowaniu oraz uruchomienie działalności sieci małych i dużych punktów gastronomicznych
Legendii;
- Współudział w opracowaniu receptur dań oraz budowanie bazy przepisów;
- Organizowanie, kontrolowanie i zarządzanie podległym zespołem poprzez motywowanie go do osiągania
założonych celów;
- Udział w terminowym przygotowaniu wszystkich raportów i potrzebnych danych;
- Szkolenie pracowników;
- Pełnienie zastępstwa w zarządzaniu restauracją;
- Prowadzenie we wszystkich punktach gastronomicznych HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej;
- W sytuacjach awaryjnych zastępowanie nieobecnych podwładnych, lub dopilnowanie ciągłości pracy
punktów;
- Wdrażanie procedur i procesów podnoszących jakość świadczonych usług przez obsługę;
- Utrzymywanie nienagannych relacji z klientami;
- Pomoc w rekrutacji pracowników,
- Wsparcie wszystkich eventów oraz akcji organizowanych przez Legendię.
Czego oczekujemy:
- wykształcenia gastronomicznego;
- min. 2 – letniego doświadczenia na analogicznym stanowisku;
- kreatywności, chęci dzielenia się wiedzą ze współpracownikami;
- umiejętności pracy pod presją czasu;
- dyspozycyjności;

Oferta firmy:
• stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• u nas na pewno rozwiniesz skrzydła;
• praca w doskonałej atmosferze;
• benefity pozapłacowe;

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 133, poz. 926 z póź.
zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TMR oraz Spółki zależne dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres
1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy.
Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy TMR i Spółek zależnych
może nastąpić bez mojej zgody.
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikację
prosimy kierować na adres rekrutacja@tmr.sk wpisując w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

