
 

Šéfkuchař 
 

TOP HOTEL Praha  hledá do svého týmu nového kolegu na pozici Šéfkuchaře: 

Na co se u nás můžete těšit: 

·         pracovní smlouva na dobu neurčitou 
·         firemní stravování 
·         MultiSport Benefit 
·         příspěvek na penzijní připojištění 
·         5 týdnů dovolené 
·         zaměstnanecké slevy na služby v rámci hotelu 
·         zaměstnanecké slevy na cukrářské a další výrobky 
·         stabilní zázemí velké hotelové společnosti 
·         příjemné pracovní prostředí v týmu fajn kolegů 
  
Co Váš čeká: 
  
·         řídit a kontrolovat provoz výrobních středisek 
·         kontrolovat doplňování surovin a zboží, jejich správnou evidenci, uskladnění, záruční   
          doby a prezentaci 
·         vyhledávat možnosti vedoucí ke zvýšení ekonomické efektivity při zachování kvality  
          služeb 
·         sestavovat kombinace jídel na rauty, obědové a večerní bufety s ohledem na ceny a  
          kvalitu 
·         organizovat a evidovat docházku zaměstnanců a brigádníků, zpracovávat plán  
          dovolených 
·         podílet se na zhotovování kalkulací a jídelních lístků 
·         organizovat přípravu obědů, večeří a kontrolovat jejich kvalitu 
·         příprava pokrmů dle konkrétních akcí (narozeninové oslavy, svatby, firemní akce, aj.) 
  
Co byste měl/a splňovat: 
·         komplexní zkušenosti s řízením provozu kuchyně po dobu min. 5 let,  
·         výborná znalost české a mezinárodní kuchyně 
·         zkušenost s vedením většího počtu podřízených 
·         časovou flexibilitu, pracovitost a spolehlivost 
·         aktivní přístup k práci, kreativitu a zájem o obor 
·         administrativní schopnosti 
·         trestní bezúhonnost. 
 
Nebojte se a přidejte se k nám! 
 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj strukturovaný životopis. 

E-mail: personalni@tophotel.cz 

Tel.: +420 267 284 114 

Těšíme se na všechny reakce! 

mailto:personalni@tophotel.cz


 

Zasláním životopisu do společnosti TOP HOTELS GROUP a.s. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat v něm uvedených a jejich dalšímu uchování 

v databázi naší společnosti v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Vaše data budou použita pouze k účelům vyhledávání 

vhodných pracovních nabídek pro Vaši osobu. Poskytnutím těchto dat zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost. V případě, že nebudete kontaktováni do 3 týdnů od doručení 

Vašeho životopisu, omlouváme se, ale dali jsme přednost jiným kandidátům. 

 

 


