
F&B manažér  

Hotel Srdiečko*** 

 

Si ten, ktorý chce posúvať svoje hranice a rád 

prijíma nové výzvy? 

Rád sa obklopuješ výnimočnými a šikovnými ľuďmi, s ktorými môžeš spraviť hosťom ich pobyt nezabudnuteľným? 

Chceš pracovať v malom hoteli s veľkým srdcom? 

Budeme radi, keď sa staneš jedným z nás  a obohatíš nás  o svoje skúsenosti a vedomosti v oblasti gastronómie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=cX4iWy9H2Xw&feature=youtu.be  
 

Náplň práce 

- vedenie zamestnancov na F&B úseku - silným charakterom,  ktorý učí, usmerňuje, kontroluje, pomáha podriadeným 

pracovníkom. 

- obsluha a servis klientov na reštauračnom úseku na vyššej úrovni 

- spolupráca pri vytváraní menu, nápojových a jedálnych lístkov 

- tvorba cien a kalkulácii tovarov 

- snaha o zvyšovanie hotelového štandardu 

- zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a jednotných zásad obsluhy 

- skladové hospodárstvo 

- vzdelávanie v odbore gastronómia 

 

Požiadavky: 

- prax v odbore min. 2 roky na predmetnej pracovnej pozícií, aktívna znalosť AJ, záujem o inováciu v gastronómii, 

dobré riadiace a organizačné schopnosti, lojalita, príjemné a profesionálne vystupovanie, komunikatívnosť, 

samostatnosť, znalosť programu BlueGastro, znalosť práce s PC - pokročilý - Microsoft Word, Excel, Power Point, 

vodičský preukaz "B", zvládanie stresových situácií a práce pod tlakom. 

    

 

Zaži ÚSMEV PLNÝ PRÍBEHOV 

Využi svoju šancu a pridaj sa CELOROČNE k nám. Pracuj v krásnom a atraktívnom prostredí horského Hotela 

Srdiečko***. NABI SVOJ GOPASS zamestnaneckými zľavami. Ponúkame Ti 

- SKIPASS 1+1, AQUAPASS 1+1 

- práca na HLAVNÝ PRACOVNÝ POMER - celoročne 

- PRAVIDELNÁ mesačná mzda,  

- zamestnanecké STRAVOVANIE, zamestnanecké UBYTOVANIE 

- pracovné OBLEČENIE 

- ZĽAVY vo všetkých gastro prevádzkach, športových obchodoch Tatry Motion, zamestnanecké pobyty a MNOHO 

ĎALŠÍCH zliav a výhod, ... 

https://www.youtube.com/watch?v=cX4iWy9H2Xw&feature=youtu.be


        miesto práce:                 Horský Hotel Srdiečko***, Chopok Juh   http://hotelsrdiecko.sk/sk/ 

        typ úväzku, termín nástupu:  Hlavný pracovný pomer, 1.10.2018 

mzda:     800 -1100 základná mzda /finálna úroveň závisí od individuálnych schopností         

    a skúseností vybraného uchádzača/ + osobný príplatok 

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

 

http://hotelsrdiecko.sk/sk/

