Možnosti za zaposlitev v Grčiji
Objavljeno: 14.03.2019

Rok za prijavo: čim prej oz. do 31.05.2019

Naziv delovnega mesta:
1. Kuhar (Chef de Partie) (m/ž) 5 prostih mest
2. Sodelavec za dobro počutje gostov (m/ž) 5 prostih mest
3. Natakar/pomočnik natakarja (m/ž) 10 prostih mest
4. Točaj (m/ž) 5 prostih delovnih mest
5. Vodja kuhinje (m/ž) 3 prosta mesta
Naziv podjetja
Sani Resort
630 77 Kassandra, Halkidiki,
Grčija
https://www.sani-resort.com/en_GB
Opis del in nalog:
1. Kuhar (Chef de Partie): Kuhanje in priprava jedi za postrežbo, sodelovanje z vodjo
kuhinje in njegovim/njenim pomočnikom, izobraževanje osebja. Po navodilu
nadrejenih ostale s pripravo hrane povezane naloge.
2. Sodelavec za dobro počutje gostov (Guest Relations Agent): odlično poznavanje
letovišča in pripadajočih objektov, dnevnih dogodkov in aktivnosti. Spremljanje VIP
gostov do sob. Skupaj s sodelavci iz restavracije in bara priprava pijač za
dobrodošlico. Spremljanje zadovoljstva gostov in sporočanje povratnih informacij.
3. Natakar/pomočnik natakarja: Priprava delovnega prostora in ostale naloge ob
začetku in zaključku delovnega dne. Strežba hrane in pijače. Skrb za čist in urejen
delovni prostor.
4. Točaj: priprava delovnega prostora. Priprava in postrežba pijače. Skrb za čist in
urejen delovni prostor.
5. Vodja kuhinje: Vodenje kuhinje, nadzor ter koordiniranje kuharjev in ostalih
sodelavcev v kuhinji. Priprava novih receptov in menijev, priprava hrane.
Odgovoren, da kuhinja deluje v skladu z dogovorjenimi standardi in finančnimi cilji.
Pogoji za prijavo (izobrazba, veščine, delovne izkušnje):
1. Kuhar: Izobrazba ustrezne smeri zaželena, ni pa nujna. Delovne izkušnje na
podobnih področjih.
2. Sodelavec za dobro počutje gostov (guest relations agent): Tekoče znanje
angleškega jezika, zaželeno tudi znanje drugega in tretjega tujega jezika. Delovne

izkušnje na podobnih področjih (prodaja, organizacija dogodkov). Delodajalec ne
postavlja nobenih pogojev glede zahtevane izobrazbe.
3. Natakar/pomočnik natakarja: Dobro znanje angleškega jezika, zaželeno znanje
drugega tujega jezika. Delovne izkušnje na podobnih področjih (predvsem v
hotelski restavraciji).
4. Točaj: Zelo dobro znanje angleškega jezika, zaželeno znanje drugega tujega
jezika. Delovne izkušnje na podobnih področjih. Zaželen opravljen tečaj za
barmana.
5. Vodja kuhinje: Zaželena izobrazba ustrezne smeri. 3-5 let delovnih izkušenj na
podobnih delovnih mestih.
Delodajalec nudi:
- Pogodbo o zaposlitvi za določen čas (čas sezone).
- Nastanitev in prehrano.
- Priložnost kariernega razvoja v mednarodnem podjetju in veliko izzivov.
- Usposabljanja.
- Dogodke za zaposlene.
Dodatne informacije in prijava:
Življenjepis in prijavo v angleškem jeziku pošljite na e-naslov: euresgreece@oaed.gr v
zadevo vpišite:
- Sani_Ch_Par za kuharja
- Sani_GRA za sodelavca za dobro počutje gostov
- Sani_Waiters – za natakarja/pomočnika natakarja
- Sani_Bar – za točaja
- Sani_Ch_Cuis za vodjo kuhinje
Katarina Kavčič EURES svetovalka katarina.kavcic@ess.gov.si, telefon 059695727
(ponedeljek, petek) in 013308196 (torek, sreda).

