
Đầu bếp nam/nữ/giới �nh khác
Chi nhánh, nhà bếp và chuẩn bị

Trái �m bạn đập nhịp vì khách hàng và bạn có niềm vui trong khi bán các sản phẩm tươi- đầu bảng từ lĩnh 
vực rau và trái cây? Nếu vậy bạn hãy tham gia vào công ty chúng tôi và hãy làm cho khách hàng thích thú với 

những món nộm tươi, nước trái cây, bánh mì cuốn rau, các món ăn ngọt và các sản phẩm theo thời thế to 
go do chúng tôi tự sản xuất. Bạn hãy vui vì những công việc lý thú rất nên tham gia và chúng tôi sẽ rất biết 
đánh giá công sức của bạn. Chúng tôi có những chỗ làm rất hấp dẫn cho những lực lượng lao động có trình 
độ từ các nước láng giềng. Chúng tôi sẽ giúp đỡ và tư vấn cho bạn về các thủ tục ngay tại chỗ (nhà ở, phòng 

hộ khẩu, bảo hiểm y tế, mở tài khoản). 

Chúng tôi �m bạn để tăng cường cho các đội ngũ của chúng tôi ở các chi nhánh tại các trung tâm mua bán: 
Allee Center Magdeburg, Einkaufsgalerie Erfurt Anger, Erfurter Hauptbahnhof, Thüringern Park Erfurt, 

Altmarkt Galerie Dresden, Arcaden Gera và Promenaden Hauptbahnhof ở Leipzig. 

Những công việc sau đây đang chờ bạn:
    Chế biến nước trái cây, nộm và các sản phẩm làm sẵn từ những công thức chế biến riêng của công ty 
    Trưng bày hàng hóa hấp dẫn 
    Điều phối sản xuất các sản phẩm được chế biến tươi của chúng tôi 
    Thực hiện các quy định về vệ sinh 
    Phát triển những sản phẩm mới cho lĩnh vực to-go

Bạn cần có những trình độ sau:
Bạn đã được đào tạo nghề nghiệp chuyên môn. 
Những người nhảy tắt ngang cũng được đón nhận (bạn sẽ được hướng dẫn nghề nghiệp đầy đủ). 
Bạn là người cởi mở, muốn giao �ếp và thích �ếp cận khách hàng. 
Bạn có một ý thức cao về chất lượng.
Bạn có ý thức trách nhiệm và đúng giờ. 
Bạn thích làm việc với một đội ngũ dế mến. 
Bạn nói được �ếng Đức và có thể nói chuyện tốt với khách hàng (ít nhất có bằng B2). 

    
Bạn có quyền đòi hỏi gì ở chúng tôi: 

Trả �ền lương hấp dẫn trong khoảng từ 10 đến 12 EUR và theo thỏa thuận 
Tuyệt đối trả lương đúng hạn
Trả thêm phụ cấp cho chủ nhật và ngày lễ (chỉ ở các nhà ga)
Được ký hợp đồng lao động chắc chắn vô thời hạn với những nhiệm vụ phong phú và đa dạng
Thời gian làm việc được quy định theo ca 
Hoàn trả phí tổn đi lại (lượt đi và về) khi đến phỏng vấn xin việc.
Xí nghiệp hỗ trợ nâng cao sức khỏe 
Giảm giá cho nhân viên 

Nếu bạn cảm thấy có nhu cầu thì hãy gửi hồ sơ xin việc bằng �ếng Đức có �nh thuyết phục cho chúng tôi 
qua E-Mail đến: bewerbung@hansenobst.de 
hoặc gửi đường bưu điện đến: Hansen Obst, Zum Frischemarkt 1a, 04158 Leipzig


