
 

МІСЦЕ  РОБОТИ ... з найгарнішим видом на Балтійське море! Ви шукаєте цікаве місто роботи, Ви 
життєрадісні, доброзичливі, цінуєте якість та готові допомогати. Тоді Ви знайдете у нас вірне 
місце! У нас відкривається найгарніший вид на Балтійське море. 
Ми шукаємо кількох відданих колег для нашого кафе. Ми пропонуємо роботу на повний чи 
неповний робочий день або як міні-роботу. Наше сучасне кафе розташоване безпосередньо 
біля найвищого маяка в Німеччині з панорамним видом на Балтійське море. Ми пропонуємо 
нашим гостям свіжі та якісні кондитерські вироби з власного кондитерського виробництва 
(торти, тістечка та морозиво), чудовий вибір кави та чаю, а також супи та невеликі закуски. 
Маючи 80 місць у приміщенні та 80 місць на терасі, наше кафе є популярним місцем серед 
відпочиваючих та місцевих жителів. Ми відкриті цілий рік, з квітня по жовтень щодня з 10:00 до 
18:00, з листопада по березень з 11:00 до 17:30. 
 
Для підтримки нашої команди ми шукаємо 
 

Кухаря (ч/ж/і) 
на основі повної або часткової зайняті або міні-роботи. 

  
Ваші завдання: 
 
- Приготування супів, страв та заправлених салатів за рецептурою 
- Приготування сніданків, страв і супів за рецептурою 
- Експлуатація посудомийної машини, сушка та полірування посуду та столових приборів 
- Прибирання посуду та столових приборів 
- Всі специфічні роботи на кухні 
- Прибирання приміщень 
 
Кваліфікація: 
 
- Закінчена професійна освіта або кілька років досвіду роботи! 
- Шанобливе та ввічливе ставлення до колег 
- Творчість і задоволення від приготування їжі та роботи 
- Відповідальне поводження з високоякісними продуктами та робочим обладнанням 
- Знання товарів і розуміння їх цінності 
- Послідовне дотримання правил гігієни 
- Бажання та мотивація, чесність, лояльність та вміння працювати в команді 
- Німецька мова B2 
 
Пільги та привілеї: 
 
- Зручний для сім'ї графік роботи, без розділення змін та 5-денний робочий тиждень. 
- Повний робочий день - 38 год/тиждень 
- Оплата згідно з колективним договором 
- Безкоштовна парковка біля кафе, безкоштовна кава та вода 
- Можливість подальшого навчання 



 
Тип посади: 
 
Повна зайнятість, постійнае місце роботи (за запитом часткова зайнятість або міні-робота). 
 
Ви зацікавились? Тоді, будь ласка, надішліть свою заявку на електронну адресу 
пані Анка Валентін (Anka Valentin)  
anka-valentin@t-online.de oder konditorei@valentins-cafe.de 
 
або поштою 

„Valentins“  
Das Café & Restaurant am Bastorfer Leuchtturm 
Zum Leuchtturm 8 
18230 Bastorf 
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