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Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. vyhlašuje výzvu na obsazení pozice 

 

NÁZEV POZICE   kuchař/kuchařka 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ihned nebo po domluvě 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE  Pražská 206/95, Bílina, 418 01 

PRACOVNÍ ÚVAZEK  1.0 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 31.12.2019  

POPIS PRÁCE   Přebírá suroviny ze skladu dle výdejky k dennímu plánu na celý den; 

připravuje základy na polévky a hlavní jídlo; připravuje snídaně, případně studené večeře (krájí 

pečivo, připravuje pomazánky, rozděluje porce sýra aj.); připravuje porce masa pro jednotlivé druhy 

pokrmů a jejich další zpracování (naklepání, obalení, mletí, tvarování porcí); dodržuje správné 

technologické postupy a zásady HCCP systému při přípravě pokrmů; dokončuje polévky a rozděluje 

porce k výdeji, pomáhá při zpracování a úplného dokončení těsta a smažení pokrmů; připravuje 

dopolední svačiny, dokončuje a dochucuje pokrmy, krájí porce masa a připravuje mleté porce dle 

požadavku z lůžkových stanic; uchovává stravu s dodržením teplotních podmínek, měří a vede 

záznam o teplotách dle HCCP systému; podílí se na úklidu (čistota stolů a zařízení); vydává obědy a po 

výdeji likviduje zbytky, aj.  

POŽADAVKY   kvalifikace v oboru kuchař                                                                                        

(úplná kvalifikace 65-001-H+65-002-H+65-004-H); spolehlivost, samostatnost 

VÝHODOU JE   praxe ve stravovacím úseku ve zdravotnickém zařízení 

NABÍZÍME   Nástupní mzdu 18.650 Kč/měsíc; po 3 měsících osobní ohodnocení a 

stravenky, 25 dní řádné dovolené,  22,5 hodiny sociální volno, další benefity: příspěvek na penzijní 

připojištění, volnočasový benefit, zázemí stabilní a silné společnosti, možnosti dalšího vzdělávání na 

školeních, dobrý kolektiv a pracovní prostředí, firemní akce aj. 

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE MUSÍ OBSAHOVAT (PŘILOŽIT JAKO SAMOSTATNÝ DOKLAD): 

- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- telefonické spojení 

- datum a podpis uchazeče 

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT 

- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a 

dovednostech 

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely této výzvy 
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ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: doručit osobně na recepci HNsP, zaslat prostřednictvím České pošty 

nebo e-mailem včetně příloh na mzdy@hnsp.cz  

CV zasílejte nejpozději do 31.12.2019 na adresu:  

mzdy@hnsp.cz  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   15.10.2019 

Vyvěšeno, dne:   15.10.2019 

Ing. Andrea Nováková 

jednatel HNsP 

 

mailto:mzdy@hnsp.cz
mailto:mzdy@hnsp.cz
mailto:mzdy@hnsp.cz

		2019-10-15T10:25:47+0200
	Ing. Andrea Nováková




