
 

ŠÉFKUCHÁR 
 

 

 

   miesto práce:                         VON ROLL RESTAURANT, Demänovská dolina  

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

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

Náplň práce                                                                                                                                                                                                        

Pripravuje jedlá teplej a studenej kuchyne vo vyhliadkovej a la carte reštaurácii s jedinečnou atmosférou vo výške 1670 m n.m. . 

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. 2 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 priamo na svahu 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 

 

Z pôvodnej nástupnej stanice lanovky sa stala originálna reštaurácia Von Roll, ktorej 

pôvodný lanovkový systém bol využitý ako základný architektonický prvok a ktorý 

zrenovovaný vkusne prestupuje celým interiérom reštaurácie a v kombinácii s drevom ho 

dopĺňa. Vďaka tomu má luxusná Von Roll Restaurantokrem skvelej kuchyne aj 

toto neopakovateľné horské múzeum. V interiéri reštaurácie poskytujeme počas zimnej 

sezóny jedinečné gurmánske zážitky na objednávku s názvom Tatranská večera 

zážitkov ako aj Culinary Week 20. 2. 2018. Atmosféru jedinečného večera doplní zážitkový 

vývoz snežným ratrakom a servis i obsluha na najvyššej úrovni. Môžete potešiť všetky 

zmyslytýmto čarovným gastronomickým eventom. 

https://www.jasna.sk/zazitky/bary-restauracie/von-roll-restaurant/ 

https://www.jasna.sk/zazitky/apres-program/tatranska-vecera-zazitkov/
https://www.jasna.sk/zazitky/apres-program/tatranska-vecera-zazitkov/

