DJH Німецькі хостели для молоді - земельна асоціація
Мекленбург-Передня Померанія, зареєстроване товариство

DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Про нас:
Ми, DJH- земельна асоціація Мекленбург-Передня Померанія e. V., управляємо 12 молодіжними
хостелями у фантастичних місцях, які знаходяться безпосередньо біля пляжу Балтійського
моря, на природі або на озері. Але у нас Ви знайдете більше, ніж місце для роботи. Ви робите
роботу зі змістом: ми некомерційна організація соціального забезпечення молоді. Нашими
гостями є молодіжні групи, шкільні класи та сім'ї. Ми пропонуємо нашим молодим гостям
різноманітну освітню та розважальну програму. Якщо Ви любите працювати з дітьми та
молоддю і любите активне життя, то Ви у нас на вірному місці. Ми робити ставку на
толерантність та різноманітність в наших командах.
Тут немає білих скатертин і золотих кранів. Тим не менш, ми надаємо великого значення якості і
виконанню побажань наших гостей. Прагматично і без позерства. Ми господарі з пристрастю,
хоча без краватки і костюма.
Більше про нас і що ми пропонуємо: www.jugendherbergen-mv.de/jobs
Вимоги до робочого часу:
Готовність працювати позмінно, в неділю і святкові дні. Ми пропонуємо надійне планування, щоб
Ви могли оптимально інтегрувати свої зміни у своє (сімейне) повсякденне життя.

Посада
Співробітник для
нічної зміни (ж/ч/і)
Зелін (Sellin)
Відразу
Повний робочий
день зі змінним
річним робочим
режимом
безстроковий

Завдання
• Професійна
відповідальність за свою
ділянку роботи з урахуванням
задоволеності гостей,
дотримання філософії
компанії та забезпечення
прибутковості
• Дотримання всіх правових
норм і вимог

Вимоги
• Знання німецької мови:
Відповідно робочим завданням
• Шкільна освіта:
Закінчена середня або подальша освіта
• Професійна освіта:
Фахівець туризма / дозвілля або
готельний фахівець або інша завершене
професійне навчання в області, пов'язаній
з роботою
• Професійний досвід:
Досвід в області робочого місць або
в деталях:
рекомендації та / або добрі результати у
навчанні
• Професійне спілкування з
гостями та піклування за ними • Спеціальні знання:
ІТ-навички, особливо у системі
• Підтримка при прибутті та
бронювання готелів
виїзду в т.ч.
Іноземна мова (розмовна та письмова
• Нічні контрольні огляди
англійська)
• Обеспечення безпеки
Сильні навички ведення переговорів
об'єкта
• Вимоги до Вас:

Співробітник технічне • Забезпечення ідеального
обслуговання (ж/ч/і) технічного та оптичного стану
об'єкта всередині та
зовні/навколишнього
м.Вісмар (Wismar)
оточення
спільна відповідальність за
З 01.05.2022
безпеку гостей і персоналу
дотримання внутрішніх
Повний робочий
стандартів якості
день зі змінним
річним робочим
в деталях:
часом
• Технічне обслуговування та
догляд згідно вимог,
контракт
включаючи ремонт усіх
безстроковий
технічних систем відповідно
до правових норм
• Підготовча робота та
підтримка при створенні
списків технічного
обслуговування, а також їх
дотримання та організація
(протипожежний захист,
планування ремонтів,
слідкування за показаннями
лічильника)
• Забезпечення догляду,
безпеки та чистоти
прибудинкової території в т.ч.
в зимовий період
• Внутрішні роботи з
технічного обслуговування,
ремонту та догляду
• Підтримка в утилізації
відходів
• Супровід на заходах,
особливо під час монтажу та
демонтажу, з урахуванням
охорони праці
• Співвідповідальність за
техніку для конференцій
• Матеріально-технічне
забезпечення у сфері Вашої
діяльності
• Дотримання всіх правових
норм і вимог
Кухар (ж/ч/і)
• Професійна
відповідальність на кухні з
урахуванням: задоволеності
Бінц (Binz), Міров

Ви мислите та дієте свідомо економічно
Ви пунктуальні, сумлінні та маєте
упорядкований стиль роботи
Ви вмієте працювати в команді та маєте
соціальні компетенції
• Знання німецької мови:
Відповідно робочим завданням
• Шкільна освіта:
Закінчена шкільна освіта
• Професійна освіта:
Завершене ремесляне навчання або
технічна професійна освіта
• Професійний досвід:
Досвід в області роботи або рекомендації
• Спеціальні знання
ремесляні та технічні навички та вміння
• Вимоги до Вас:
Ви мислите та дієте свідомо економічно
Ви маєте добрі навички судження та
прийняття рішень
Ваш стиль роботи кооперативний
Ви мислите та дієте як підприємиць
Готовність продовжувати навчання
Пунктуальність, сумлінний і охайний стиль
роботи
Ви володієте водійськми правами,
автомобілем

• Знання німецької мови:
Відповідно робочим завданням
• Шкільна освіта:

(Mirow)
Негайно
Повний робочий
день зі змінним
річним робочим
часом
контракт
безстроковий

Координатор
програм (ж/ч/і)

гостей, дотримання філософії
компанії та забезпечення
прибутковості
в деталях:
• Співвідповідальність за
виробництво,
обслуговування, організацію,
безпеку, чистоту і порядок на
кухні
• Дотримання правил
охорони праці, безпеки та
гігієни (HACCP)
• Знання потенціалів
енергозбереження на кухні
• Підтримка у проведенні
переобліку за специфікаціями
• Вірне та професійне
використання техніки
• Спілкування з гостями

• Координація та подальший
розвиток програм (пропозиції
для навчально-розважальної
Борн-Ібенхорст (Born- діяльністі) молодіжного
хостелю, особливо в
Ibenhorst), Міров
тематичному фокусі
(Mirow), Прора
«Навколишнє середовище та
(Prora)
природа»
• Створення та
Негайно
обслуговування мережі
партнерів та програмних
Повний робочий
провайдерів
день зі змінним
• Планування та реалізація
річним робочим
пропозицій програм
часом
молодіжного хостелю
• Приймання та обробка
контракт
бронювань з програмою
безстроковий
• Підтримка в повсякденній
роботі рецепції (прийом
бронювання, реєстрація
заїзду, виїзд, управління
касою, продаж)
• Підтримка в процесі
визнання екологічних
молодіжних хостелів DJH
(кожні три роки)

Закінчена середня або подальша освіта
• Професійна освіта:
Кухар або еквівалентне завершенене
навчання
• Професійний досвід:
Досвід роботи в сфері робочого місця або
рекомендації та / або добрі результати у
навчанні
Досвід роботи в громадському харчуванні
• Спеціальні знання:
Знання спеціальних дієт
Професійні знання НАССР
Знання з калькуляції забезпечення
великих і малих груп
• Вимоги до Вас:
Ви мислите та дієте свідомо економічно
Ви пунктуальні, сумлінні та маєте
упорядкований стиль роботи
Ви вмієте працювати в команді та маєте
соціальні компетенціїї
Ви працюєте у кулінарії творче і
пристрасно
Знання німецької мови:
Відповідно робочим завданням
• Шкільна освіта:
Закінчена середня або подальша освіта
• Професійна освіта:
Фахівець туризма / дозвілля або
готельний фахівець або закінчена
професійна освіта в секторі, пов'язаному з
роботою або в порівнянних областях
• Професійний досвід:
Досвід роботи в сфері робочого місця або
рекомендації та / або добрі результати у
навчанні
• Спеціальні знання:
ІТ-навички, особливо у системі готельного
бронювання
Іноземні мови (розмовна та письмова
англійська)
Бажані знання подальших іноземних мов
Сильні навички ведення переговорів
• Вимоги до Вас:
Ви відкриті, з харизмою, комунікативні по
відношенню до гостей
Пристрасть до теми сталого розвитку та
екології
Задоволення від роботи з дітьми,
молоддю та сім'ями
Ви мислите та дієте як підприємниць,
стежите за якістю
Структурований, точний і
цілеспрямований спосіб роботи

Співробітник у
кафетерію/бістро
(ж/ч/і)

• Професійна
відповідальність за сферу
діяльності, дотримання
філософії компанії,
Борн-Ібенхорст (Born- забезпечення прибутковості
• Дотримання всіх правових
Ibenhorst), Міров
норм і вимог
(Mirow), Прора
• Забезпечення високого
(Prora)
рівня задоволеності гостей
Негайно
в деталях:
• Відповідальність за
Повний робочий
обслуговування, організацію,
день зі змінним
безпеку і порядок у сфері
річним робочим
відповідальності
часом
• Господар та представник у
кафетерію/бістро
контракт
• Впровадження процесу
безстроковий
постійного вдосконалення
• Підтримка в переобліку і
створення меню бістро
• Дотримання правил
охорони праці, безпеки та
гігієни (HACCP)
Допомога на кухні
• Професійна
(ж/ч/і)
відповідальність за сферу
діяльност з урахуванням:
Борн-Ібенхорст (Born- задоволеності гостей,
дотримання філософії
Ibenhorst), Міров
компанії і забезпечення
(Mirow), Селлін
прибутковості
(Sellin)
• Підтримка кухонного
менеджера/кухаря у
Негайно
виконанні загальних завдань
• Комплаєнс і постійне
Повний робочий
підвищення якості
день зі змінним
річним робочим
в деталях:
часом
• Співвідповідальність за
обслуговування, організацію,
контракт
безпеку, чистоту і порядок на
безстроковий
кухні
• Дотримання правила
роботи, охорони здоров'я та
гігієни (HACCP) на основі
чинного законодавства
• Підтримка у переобліку за
специфікаціями
• Вірне та професійне
використання техніки
• Спілкування з гостями

Ви вміння працювати в команді і маєте
соціальну компетентність
• Знання німецької мови:
Відповідно робочим завданням
• Шкільна освіта:
Закінчена середня або вища освіта
• Професійна освіта:
Відповідна професійненавчання в
готельному секторі та сфері громадського
харчування
• Професійний досвід:
Досвід в області роботи або рекомендації
• Спеціальні знання
Робота з касовими системами
• Вимоги до Вас:
Ви мислите та дієте як підприємниць,
стежите за якістю
Ви маєте сильне судження та здатні
приймати рішення
Структурований, точний і
цілеспрямований спосіб роботи
Ви вмієте працювати в команді і маєте
соціальну компетентність

• Знання німецької мови:
Відповідно робочим завданням
• Шкільна освіта:
Закінчена середня або подальша освіта
• Професійна освіта:
Закінчене професійне навчання
• Професійний досвід:
Досвід в області роботи або рекомендації
Досвід роботи в громадському харчуванні
• Спеціальні знання:
Досвід в спеціальних дієтах
• Вимоги до Вас:
Свідомо економічне мислення
Структурований, точний і
цілеспрямований спосіб роботи
Ви вмієте працювати в команді і маєте
соціальну компетентність

Співпрацівник у сфері
прибирання (ж/ч/і)
Бінц (Binz) БорнІбенхорст (BornIbenhorst),
Грайфсвальд
(Greifswald), Міров
(Mirow), Варнемунде
(Warnemünde),
Вісмар(Wismar)

Негайно
Повний робочий
день зі змінним
річним робочим
часом
контракт
безстроковий

• Професійна
відповідальність за
прибирання з урахуванням:
задоволеності гостей,
дотримання філософії
компанії та забезпечення
прибутковості
• Технічне очищення
(наприклад кімнат, загальних
та санітарних приміщень)
в деталях:
• Забезпечення чистоти та
порядку з дотриманням
гігієнічних норм (HACCP)
• Безпечне поводження з
усіма технічними та ручними
засобами
• Обізнаність про якість
• Застосування очисних
хімічних речовин з
дотриманням правил безпеки
• Професійна утилізація
відходів

• Знання німецької мови:
Відповідно робочим завданням
• Шкільна освіта:
Закінчена шкільна освіта
• Професійна освіта:
Завершена професійна підготовка в галузі,
пов'язаній з роботою або в порівнянних
областях
• Професійний досвід:
Досвід в сфері робочого місця або
рекомендації
• Вимоги до Вас:
Свідомі економічні мислення та дії
Пунктуальність, сумлінний і охайний стиль
роботи
Вміння працювати в команді та соціальні
навички
Професійне спілкування з гостями

Що ми пропонуємо:
• Постійний трудовий договір
• Штатні посади зі змінним річним робочим часом
• Надійне планування чергувань та відпустки
• 30 днів щорічної відпустки (на основі 5-денного тижня)
• Співпраця на рівних
• Внутрішнє навчання та подальша освіта
• Безкоштовне членство в DJH
• Знижені ставки для співробітників в молодіжних хостелях в Мекленбургу-Передній Померанії
• Безкоштовні пільги для співробітників (робочий одяг, напої, парковка)

Заява:
Будь ласка, надішліть нам Ваш супровідний лист, біографію та свідоцтва.

Подати заяву можна наступним чином:

• Через нашу онлайн-платформу за адресою: www.jugendherbergen-mv.de/jobs/nachtdienst
• Електронною поштою за адресою: jobs-mv@jugendherberge.de
• Контактна особа для Вас:
DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Annett Krüger, jobs-mv@jugendherberge.de

