DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ
DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ J ÍDELNA
PRAHA 6 – DEJV ICE, STUDENTSKÁ 10
e-mail: reditel@dmstudentska.cz

tel.: 252 540 111

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2/2020
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10,
zastoupený ředitelem Ing. Janem Kosekem,
vyhlašuje dne 6.1.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na pozici kuchař - kuchařka (Kód 2.05.02) nebo stejná pozice s řízením celé směny.
Sjednaný druh práce:

kuchař – kuchařka - s místem výkonu Praha ve 4. platové třídě

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
a)
b)
c)
d)

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České
republice, který ovládá plně český jazyk;
způsobilost k právním úkonům;
bezúhonnost.

Požadavky na uchazeče o pracovní pozici:
a) úplné střední odborné (hotelová škola, škola společného stravování) nebo střední
odborné vzdělání (vyučení v oboru kuchař nebo kuchař - číšník);
b) znalost technologických postupů při přípravě stravy – respektování racionální
výživy;
c) zdravotní průkaz;
d) komunikační schopnosti s mladou generací;
e) pracovitost, spolehlivost, pečlivost;
f) schopnost obsluhy moderních konvektomatů (po zaučení) a používání vybavení
kuchyně pro klasickou, domácí přípravu stravy (bez polotovarů);
g) schopnost koordinace různých pracovních úkolů během směny a zodpovědný
přístup k jejich plnění.
Výše pracovního úvazku:
Úvazek 1,0 (40 hodin týdně), dvousměnný nebo jednosměnný provoz – dle dohody,
ranní směna 5:00 – 12:45 hod., odpolední směna 11:45 – 19:30 hod., včetně
zákonných přestávek.
Platové ohodnocení:


4. platová třída základní stupnice. Při dosahování velmi dobrých pracovních výsledků
může být zaměstnanci přiznáno osobní ohodnocení a dále mohou být zaměstnanci

přiznány odměny. Zaměstnanec na pozici kuchař – kuchařka pověřený řízením směny
je zařazen na 1. stupni řízení, patří tedy mezi nejnižší stupeň vedoucích zaměstnanců a
náleží mu k platu ještě příplatek za vedení, případně za směnnost (u ranní směny
příplatek za práci v noci).
Náplň práce:






výroba moučníků;
výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně;
výdej hotové stravy ve výdejně školní jídelny;
úklid pracoviště varny a výdejny jídel školní jídelny včetně mytí bílého a černého
nádobí;
kuchař – kuchařka pověřený řízením směny menšího pracovního kolektivu,
spolupracuje s vedoucí kuchařkou nebo vedoucí školní jídelny na sestavování
jídelníčků celodenního stravování a v rámci zastupitelnosti se dle domluvy může
podílet i na objednávání zboží.

Předpokládaný nástup: dle dohody, vždy však k 1. nebo 15. dni v měsíci
Postup uchazeče v případě zájmu přihlásit se do výběrového řízení:
Uchazeč podá přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, který
bude obsahovat:
a) jméno, příjmení;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana);
f) datum a podpis.
K přihlášce je nutno připojit:
a) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a praxi,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená
kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie).
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
deset pracovních dní před nástupem do zaměstnání.
Proč se do výběrového řízení přihlásit?
 Zajímavá a přitom odpovědná práce ve školském zařízení s mládeží;
 Realizace přípravy klasické české kuchyně dle osvědčených postupů
bez využívání polotovarů a výroba jídel zařazených do kategorie
moderní a zdravé životosprávy;
 Čisté pracovní prostředí v lokalitě u Dejvického náměstí v Praze 6
blízko stanice metra „A“ Dejvická;



Velmi dobře vybavená varna i jídelna s využitím moderních technologií
(noční vaření apod.);



Pět týdnů dovolené;







Slušné finanční ohodnocení s předpokládaným dalším růstem mezd
nepedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních
(kuchařka: 19.770,- Kč/měsíc + osobní ohodnocení + příplatek za
směnnost + odměny, kuchařka – vedoucí směny: 19.770,- Kč + osobní
ohodnocení + příplatek za vedení + příplatek za směnnost + odměny).
Přátelské prostředí v kolektivu zaměstnanců;
Samostatná kancelář vedoucí kuchařky vybavená PC k případnému
využití k pracovním účelům ve druhé směně;
Závodní stravování za dotované ceny zaměstnavatelem.

Obálku prosím adresujte:
Domov mládeže a školní jídelna
Ing. Jan Kosek - ředitel
Studentská 10
160 00 Praha 6 - Dejvice
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Ing. Jan Kosek – ředitel organizace

