
  

POZÍCIA: Pomocný personál v kuchyni  

  

Miesto výkonu práce: Gothal Liptovská Osada  

Termín nástupu: ASAP  

Druh prac. pomeru: plný úväzok  

  

Náplň práce, povinnosti a zodpovednosti  

 vykonávanie čiastkových prác na jednotlivých úsekoch v kuchyni, 

podľa pokynov kuchára  

 predpríprava v kuchyni na jednotlivých úsekoch  

 čistenie zeleniny, kontrola a čistenie skladov  

 príprava jednoduchších jedál  

 príprava šalátov a výpomoc pri realizácii bufetov  

 príprava príloh a oblôh  

 umývanie biele a čierneho riadu  

 sanitačné práce počas chodu kuchyne a po skončení smeny  

 dodržiavanie platnej legislatívy, tech. postupov, noriem a 

kalkulácií, HACCP  

  

  

- vyučený v odbore výhoda  

- prax povinná min. 2 roky  

- ak uchádzač nie je vyučený v odbore, požadujeme hygienické 

minimum a zdravotný preukaz   

  

Požiadavky na zamestnanca:  

  

 prax v odbore je výhodou  

 vyučený v odbore je výhodou  

 ak uchádzač nie je vyučený v odbore, požadujeme hygienické 

minimum a zdravotný preukaz   

  

Nástup možný ihneď.  

  

Mzdové ohodnotenie:   

Základná mzda 650 €   

Osobné ohodnotenie 100 €   

Spolu: 750 € brutto + príplatky za So, Ne, Sv v zmysle Zákonníka 

práce   

  

Zamestnanecké výhody a benefity: Ponúkame zamestnanie v 

perspektívnej, dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti - využívanie 



služieb komplexu za zvýhodnené ceny aj pre rodinných príslušníkov - 

zvýhodnené zamestnanecké stravovanie, bezplatné zamestnanecké 

ubytovanie - možnosť kariérneho postupu. Ak máte chuť byť 

súčasťou jedinečného projektu s možnosťou sebarealizácie, pridajte 

sa k nášmu tímu.  

  

 Stručná charakteristika spoločnosti: YVEX s.r.o., je perspektívna, 

dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá prevádzkuje turisticko - 

relaxačný komplex GOTHAL, nachádzajúci sa v príjemnom horskom 

prostredí v obci Liptovská Osada. Súčasťou komplexu je Koliba 

Liptov, reštaurácia s pizzeriou, Vodný svet s bazénmi, saunami, 

wellness a fitness centrum, športové zariadenia, beauty služby. 

Hostia majú možnosť ubytovania v Apartmánovom dome Smrek s 

reštauráciou alebo v rekreačných chalupách, ktoré svojou 

architektúrou pripomínajú štýl pôvodnej drevenej liptovskej dediny. 

GOTHAL je výnimočný multifunkčný areál uprostred nádhernej 

prírody na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, ktorý poskytuje 

návštevníkom komfort pohodlného ubytovania a aktívneho oddychu s 

množstvom športových aj relaxačných aktivít.   

  

Kontakt: Svoj Životopis a Žiadosť o prijatie do zamestnania nám  

pošlite na e-mail: jveselovska@gothal.sk, viac info na +421 918  

490 456    

  


