
 

 

ŠÉFKUCHÁR 
 

 

 

   miesto práce:                         HAPPY END v Jasnej, Demänovská dolina  

   typ úväzku, termín nástupu:         Hlavný pracovný pomer, OKTÓBER 2017 

   kontakt:            Barbora Mitašová, mitasova@tmr.sk, +421 904 743 957 
 

Náplň práce                                                                                                                                                                                                        

Pripravuje jedlá teplej a studenej kuchyne v Reštaurácii a disco bare HAPPY END v atraktívnom prostredí nového polyfunkčného 

Centra v srdci Jasnej. Zodpovedá za organizovanie práce a kontrolu tímu pracovníkov v kuchyni, kvalitu pripravovaných pokrmov a 

dodržiavanie gastronomických pravidiel. Aplikuje v praxi klasické i moderné trendy gastronómie. Pripravuje jedálne lístky, menu a 

zúčastňuje sa aktivít F&B oddelenia. Efektívne riadi skladové zásoby kuchyne a inventár kuchyne, kontroluje dodržiavanie HACCP. 

 

Požadujeme : min. stredoškolské odborné vzdelanie, prax min. 3 roky, skúsenosť na pozícii šéfkuchára, prehľad v gastronómii, 

profesionálny a zodpovedný prístup k práci, komunikácia a vystupovanie na vysokej úrovni, schopnosť viesť a motivovať 

zamestnancov, dobré organizačné schopnosti, cieľavedomosť, hygienické minimum, znalosť prevádzkovej ekonomiky, zvládanie 

stresových situácií , kreativitu, samostatnosť, flexibilitu, dobrý zdravotný stav a ovládanie programu BlueGastro. 

 

Výhody:  

Využi svoju šancu a pridaj sa k nám. Pracuj v krásnom a atraktívnom prostredí v Reštaurácii a disco bare HAPPY END v srdci Jasnej 

a čerpaj nekonečnú energiu z prírody Nízkych Tatier. Staň sa súčasťou nášho profesionálneho tímu.  

Ponúkame Ti:   - dlhodobé perspektívne zamestnanie, práca na hlavný pracovný pomer, 

                           - stála pravidelná mesačná mzda, zamestnanecké ubytovanie, stravovanie, 

                           - možnosť ďalšieho vzdelávania, profesionálneho rozvoja, 

                           - skipass /prepravný lístok na lanové dráhy v našich strediskách /SR, ČR, PL/ 

                           - aquapass /vstup do zábavných parkov – Tatralandia, Bešeňová, Tatrapolis, Legendia/ 

                           - množstvo zamestnaneckých zliav a výhod 

 

Výborná SKI IN – SKI OUT reštaurácia s terasou priamo na svahu pod Chopkom, pod 

zjazdovkou Biela Púť, s výhľadom na detský areál  MaxiLand Metlife. 

Reštaurácia je v štýlovom priestore na poschodí.  Príjemný veľký interiér je určený pre oddych 

všetkým, hoci aj s lyžiarkami na nohách. V reštaurácii je možné pochutiť si na tradičných 

jedlách, šalátoch z čerstvej zeleniny, pizzu dostanete na stôl priamo z pece.  Prípravu pokrmov 

môžte sledovať v otvorenej kuchyni. 

 


