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

NÁZEV POZICE   kuchař/kuchařka 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ihned  

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

PRACOVNÍ ÚVAZEK  1.0 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 30.08.2017  

POPIS PRÁCE   příprava a výdej teplých jídel a polévek, příprava a výdej studených 

jídel (snídaně, svačiny, studené večeře), příprava pomazánek, dezertů, dodržování správných 

technologických postupů a zásad HACCP systému při přípravě pokrmů,  zajištění úklidu na pracovišti  

 

POŽADAVKY   kvalifikace v oboru kuchař                                                                                        

úplná kvalifikace 65-001-H+65-002-H+65-004-H); praxe v oboru min. 1,5 roku; spolehlivost, 

samostatnost 

VÝHODOU JE   praxe ve stravovacím úseku ve zdravotnickém zařízení 

NABÍZÍME   příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv, odpovídající mzdové 

ohodnocení, osobní ohodnocení po zkušební době, benefity: stravenky aj.  

 

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

- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) 

- 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 

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: doručit osobně na recepci HNsP, zaslat prostřednictvím České pošty 

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

Kontaktní osoba: Klára Schillerová, 417 777 413 

CV zasílejte nejpozději do 30.08.2017 na adresu:  

mzdy@hnsp.cz  
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Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   30.06.2017 

Vyvěšeno, dne:   30.06.2017 

Ing. Andrea Nováková 

jednatel HNsP 
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