Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Firma o ugruntowanej
pozycji, posiadająca hotele i ośrodki wypoczynkowe w całej Polsce.
W chwili obecnej poszukujemy kandydata na stanowisko:
KIEROWNIK ŻYWIENIA
Miejsce pracy: HOTELE I OŚRODKI WYPOCZYNKOWE NAD MORZEM

Zakres obowiązków












organizacja pracy i nadzór pracowników części gastronomicznej,
opracowywanie bieżącego menu oraz ofert specjalnych,
przestrzeganie ustalonych norm i standardów,
bieżąca kontrola jakości serwowanych posiłków,
racjonalne gospodarowanie surowcami oraz nadzór nad gospodarką magazynową,
koordynacja zamówień i dostaw towaru na potrzeby bieżącej produkcji oraz
przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji,
prowadzenie gospodarki magazynowej w systemie komputerowym rozliczającym
gastronomię,
bieżąca kontrola kosztów i troska o utrzymanie założeń dotyczących kosztów żywienia,
nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach części gastronomicznej
obiektów,
ścisła współpraca z centralą firmy i raportowanie.
Wymagania:













udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierownika gastronomii, intendenta
lub podobnym
znajomość specyfiki żywienia zbiorowego,
wysokie umiejętności interpersonalne,
zorientowanie w aktualnych trendach kulinarnych,
umiejętność komponowania i kalkulacji menu,
bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego personelu,
praktyczna znajomość gastronomicznego systemu rozliczeń,
umiejętność planowania dostaw towaru i planowania produkcji,
zorientowanie na wysoką jakość świadczonych usług,
zaangażowanie wykazujące dynamizm w codziennej pracy,
dobra znajomość pakietu MS Office,

Oferujemy:







ciekawą pracę, pełną wyzwań w stabilnej i rozwijającej się organizacji,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie
wsparcie merytoryczne,
dostęp do szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
dodatkowe świadczenia socjalne w ramach ZFŚS.

Aplikacje CV prosimy przesyłać na adres e-mail:
a.nazieblo@nat.pl
Termin nadsyłania podań: 31.03.2019 r.

Klauzula Informacyjna:
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe
kandydatów podane w przesłanych dokumentach będą przetwarzane w celu obecnie prowadzonej rekrutacji
oraz w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do
treści danych, ich poprawiania oraz uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z poniższym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez firmę Nadwiślańska
Agencja Turystyczna Sp. z o. o., z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Edukacji 37, danych osobowych przekazanych
w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)”.
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie
zwracamy.

