
Kucharz m/k/i
Oddział, kuchnia i przyrządzanie dań i przekąsek 

Świetnie odnajdujesz się w przyrządzaniu wysokiej jakości produktów ze świeżych owoców i 
warzyw? Dołącz do naszego zespołu, by móc codziennie zachwycać naszych klientów swoim 
kunsztem w przyrządzaniu świeżych sałatek, soków, wrapsów, deserów i popularnych dań na 

wynos z własnej produkcji. Znajdziesz u nas ciekawą pracę, w której zaangażowanie się 
opłaca, a osiągnięcia są odpowiednio doceniane. Oferujemy atrakcyjne miejsca pracy dla 

wykwalifikowanych specjalistów z krajów sąsiednich. Na miejscu pomożemy Ci i doradzimy 
przy załatwianiu formalności (takich jak zakwaterowanie, zameldowanie, ubezpieczenie 

zdrowotne, otwarcie konta bankowego). 

Poszukujemy osób, które wzmocnią nasze zespoły w następujących oddziałach: w Allee 
Center w Magdeburgu, w Einkaufsgalerie Erfurt Anger, w Erfurter Hauptbahnhof, 
w Thüringen Park wErfurcie, w Altmarkt Galerie w Dreźnie, w Arcaden Gera oraz 

w Promenaden Hauptbahnhof w Lipsku.

Do Twoich zadań będzie należeć: 
przyrządzanie soków, sałatek i dań gotowych według firmowych przepisów 

    atrakcyjna prezentacja towaru 
    kontrola produkcji świeżo przyrządzonych wyrobów i dań 
    przestrzeganie przepisów sanitarnych
    opracowanie nowych produktów na wynos

Oczekujemy następujących kwalifikacji:
Posiadasz wykształcenie w zawodzie. 
Mile widziane są również osoby zmieniające zawód (zapewniamy kompleksowe wdrożenie do pracy). 
Jesteś osobą otwartą, komunikatywną i lubisz kontakt z klientami. 
Kładziesz duży nacisk na jakość. 
Jesteś osobą odpowiedzialną i punktualną.
Lubisz pracować w zgranym zespole. 
Znasz język niemiecki i dobrze się porozumiewasz w nim (co najmniej na poziomie B2). 

    
Czego możesz od nas oczekiwać:

atrakcyjne wynagrodzenie pomiędzy 10 a 12 euro, za obopólną zgodą 
zawsze terminowa wypłata wynagrodzenia 
dopłata za pracę w niedziele i święta (tylko na dworcach kolejowych)
praca na czas nieokreślony i o dużym zróżnicowaniu ciekawych zadań
regulowany czas pracy w systemie zmianowym 
zwrot kosztów podróży (droga tam i z powrotem) na rozmowę kwalifikacyjną 
firmowe pakiety w ramach promocji zdrowia 
zniżki dla pracowników 

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne w języku 
niemieckim na adres mailowy: bewerbung@hansenobst.de  
lub pocztowy: Hansen Obst, Zum Frischemarkt 1a, 04158 Lipsk


