
 

 
 

Już wkrótce otwieramy nowy, 4-gwiazdkowy Seaside Park Hotel w Kołobrzegu. Na naszych gości czekać będzie 210 komfortowych pokoi i apartamentów, 
restauracja, kawiarnia, strefa Spa z gabinetami zabiegowymi, saunami oraz basenami, profesjonalne centrum fitness oraz sale konferencyjne. 
Poszukujemy osób pełnych pozytywnej energii i życiowej pasji, które razem z nami chciałyby tworzyć to wyjątkowe miejsce na mapie Kołobrzegu. Zapewniamy 
przyjazną atmosferę pracy i możliwość rozwoju osobistego. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 
 

SZEF KUCHNI 
 
CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ: 
 
- przygotowywaniem i realizacją zamówień na usługi gastronomiczne oraz inne zlecone kulinarne działania 
- wspieraniem Pracodawcy w pozyskiwaniu Pracowników i szkoleniu zatrudnionego personelu 
- zarządzaniem personelem kuchni i całościową organizacją pracy podległego zespołu 
- planowaniem oraz rozliczaniem czasu pracy podległego zespołu 
- kontrolą i nadzorem procesu zamówień i dostaw produktów oraz przeprowadzaniem inwentaryzacji 
- realizacją założonych wskaźników Food Cost, kontrolą produktywności działu kuchni 
- kreowaniem nowych dań zgodnie z najnowszymi trendami i sezonowością 
 
CO POWINIENIEŚ POSIADAĆ: 

• minimum 2-letnie doświadczenie na równorzędnym stanowisku pracy lub 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Zastępcy Szefa Kuchni           

• wykształcenie gastronomiczne 

• praktyczne doświadczenie w planowaniu i realizacji produkcji gastronomicznej 

• doświadczenie w opracowywaniu i aktualizacji menu 

• umiejętność kalkulacji kosztów produkcji oraz odpowiedzialności za jego utrzymywanie na ustalonym poziomie 

• praktyczną umiejętność kontroli kosztów i efektywności pracy 

• umiejętność przestrzegania wypracowanych standardów i zasad pracy oraz ich egzekwowania względem podległego personelu 

• doskonałą organizację pracy 

• umiejętność zapewnienia prawidłowej eksploatacji sprzętu kuchennego  

• bardzo dobrą praktyczną znajomość procedur HACCP 

• umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji zawodowych i biznesowych 

CO OFERUJEMY: 

• Pracę w stabilnej firmie  

• Kulturę organizacyjną zorientowaną na ludzi 

• Pracę w gronie najlepszych specjalistów branży hotelarskiej 

• Dużą swobodę działania i decyzyjności w zakresie swoich kompetencji 

• Szkolenia wprowadzające i zawodowe wspierające kwalifikacje i rozwój  

• Aktywny udział w kreowaniu nowego hotelu w Kołobrzegu 

• Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych (w tym opiekę medyczną) 

• Komfortowe warunki pracy: posiłki w restauracji pracowniczej 

• Dogodne formy zatrudnienia 

 
 

 
 

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O PRZESŁANIE SWOJEGO CV NA ADRES: 
kariera@hotelag.pl 
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