
 

 

Ponuka pracovnej pozície: Kuchár 

YVEX, s.r.o. 
Miesto výkonu práce: Gothal Liptovská Oasada 
Termín nástupu: ASAP 
Mzdové podmienky (brutto) 
860 EUR/mesiac + osobné ohodnotenie až do výšky 550 € + príplatky za So, Ne a 
Sviatky v zmysle Zákonníka práce 
 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- príprava tech. jednoduchších aj náročnejších á la carte jedál podľa platného 
jedálneho lístka 
- príprava studených jedál a šalátov 
- spolupodieľanie sa na zostavovaní špeciálnej dennej ponuky 
- príprava zložitého menu 
- sledovanie skladového hospodárstva a šetrné narábanie so surovinami 
- príjem a výdaj surovín a tovaru na sklad a zo skladu 
- dodržiavanie platnej legislatívy, tech. postupov, noriem a kalkulácií, HACCP 
- estetické cítenie, ochota vzdelávať sa a byť prínosom 
 
Zamestnanecké výhody, benefity 
- ponúkame celoročné zamestnanie na pracovnú zmluvu v perspektívnej 
spoločnosti, v príjemnom horskom prostredí Liptova 
- poskytujeme zamestnanecké zľavy, zvýhodnené vstupy do bazénov a sáun aj pre 
rodinných príslušníkov 
- zamestnanci majú možnosť využiť zamestnanecké ubytovanie a celodenné 
zamestnanecké stravovanie 
Ak máte chuť byť súčasťou jedinečného projektu s možnosťou sebarealizácie, 
pridajte sa k nášmu tímu. 
 
 
Požiadavky na zamestnanca 
 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské bez maturity 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
 
Vzdelanie v odbore 
Gastronómia, spoločné stravovanie 
 
Vodičský preukaz 
B 
 
Počet rokov praxe 
2 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- vyučený v odbore výhoda 
- prax povinná min. 2 roky 
- ak uchádzač nie je vyučený v odbore, požadujeme hygienické minimum a 
zdravotný preukaz 



 

 

- profesionalita a odbornosť 
- ochota školiť a vzdelávať sa 
- samostatnosť, iniciatívny a zodpovedný prístup k práci 
- odolnosť voči stresu 
 
 
 
Kontakt 
Svoj Životopis a Žiadosť o prijatie do zamestnania nám pošlite na  
e-mail: jveselovska@gothal.sk 
Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, kontaktovať budeme však len uchádzačov, 
ktorí spĺňajú naše požiadavky. 
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