
 

KALKULANT/KA 

 
TOP HOTEL PRAHA hledá do svého týmu nového kolegu do provozního oddělení na pozici 
KALKULANT/KA :  

 
Na co se u nás můžete těšit:  

 pracovní smlouva na dobu určitou, po roce prodloužení 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  

 školení  

 parkování v areálu hotelu zdarma 

 stabilní zázemí velké hotelové společnosti 

 motivující finanční ohodnocení 

 příjemné pracovní prostředí v týmu fajn kolegů 

 dobrá dostupnost na lince metra „C“ Chodov 

 
Náplň práce: 

 kalkulace jídel, nápojů a jednotlivého zboží pro všechna střediska hotelu 

 zadávání cen do systému 
 kontrola správných kódů a NC 
 aktualizace cen surovin a norem dle směrnic 
 přeceňování norem v závislosti na aktualizaci cen surovin 
 zpracování jídelních lístků v programu FOOD 500 a FOOD 600, poté ve Wordu a 

PDF 
 zajišťování denních jídelních lístků pro jednotlivé provozy 
 vedení evidence klíčů od středisek, administrativní činnosti, evidence odpracovaných 

hodin pro všechna střediska 

Požadujeme: 

 SŠ vzdělání 
 praxi na obdobné pozici 
 zbožíznalství v oblasti gastronomie 
 pokročilou znalost programu FOOD, MS Office (Excel, Word a PowerPoint) 
 samostatnost, spolehlivost, pečlivost 

 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! 
 

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. 
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