Společnost SeneCura je s více než 6 800 lůžky a s téměř 80 sociálními a zdravotnickými
zařízeními přední privátní poskytovatel péče v Rakousku a je držitelem mnohonásobného
ocenění za kvalitu a inovaci. Svými znalostmi a dlouholetou zkušeností v oblasti péče
poskytuje jistotu klientům i v České republice, ve které je SeneCura největším soukromým
provozovatelem domovů pro seniory se špičkovou zdravotní a sociální péčí. SeneCura
Česká republika v současné době provozuje 13 SeniorCenter. SeneCura je součástí
francouzské skupiny ORPEA, která v mezinárodním měřítku provozuje téměř 800
zdravotnických a sociálních zařízení.
SeneCura SeniorCentrum Kolín hledá nové kolegy pro posílení týmu:

Kuchař/Kuchařka
Vaše náplň práce
Výroba jídel včetně dietních pokrmů; úprava a zpracování surovin před dalším tepelným
zpracováním; výroba a výdej teplé a studené kuchyně včetně dietních pokrmů; výroba
polévek, salátů, kompotů a příloh; obsluha kuchyňských strojů; svoz a mytí bílého a
černého nádobí; obsluha mycích a úklidových strojů; běžný úklid při směně, dezinfekce a
speciální úklid při sanitárním dni; mytí přepravních vozíků a použitých nádob; další práce
podle pokynů vedoucího směny; plnění pokynů přímého nadřízeného souvisejících s
výkonem práce; odpovědnost za dodržování hygienických norem; odpovědnost za
dodržování pravidel stanovených předpisem HACCP.
Co očekáváme
Uchazeč musí být vyučen v oboru, zdravotně a právně způsobilý, mít pozitivní postoj ke
svému řemeslu. Neméně rozhodující je pro nás chuť do práce, smysl pro domluvu s
kolektivem, zároveň samostatnost a schopnost samostatně se rozhodnout. Přednost mají
uchazeči vyučení, s praxí a s upraveným vzhledem.
Co Vám nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•

mzdu odpovídající vašim zkušenostem
poukázky na volný čas, kulturu a zdraví
bonusy za věrnost
dotované stravování
možnost profesního vzdělávání a osobního rozvoje
trvalý pracovní poměr ve stabilní mezinárodní firmě
firemní pracovní oděv včetně ochranných pomůcek
práci v moderním a čistém prostředí a inovativní technologie
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