Кав'ярня «Kaffeehaus Röntgen» практикує класичну якісну культуру кав'ярню з давньою
сімейною традицією в найгарніших місцях уздовж узбережжя Балтійського моря.
З традиційною майстерністю ми виробляємо німецькі та французькі кондитерські та
хлібопекарські вироби на найвищому рівні.
Ми шукаємо для наступних посад як найшвидше і пропонуємо:
Наші мануфактура і кав'ярні розташовані в містах Штеффеншагені, Кюлюнгсборн,
Варнемюнде і Росток, в найгарніших місцях Балтійського моря, які пропонують високу
якість життя і різноманітне дозвілля для відпочинку (кондитер, майстер компанії).
Ви працюєте в наших кафе в Кюлюнгсборні, Варнемюнде і Ростоку в найгарніших
місцях Балтійського моря, які пропонують високу якість життя і різноманітне дозвілля
для відпочинку (продавець, кухар)
У нас Ви будете всебічно навчені одним із співробітників, який буде піклуватися Вами,
та за допомогою посібника для співробітника (кухар, кондитер) в «атмосфері гарного
самопочуття», в якій ми всі любимо багато сміятися. Навіть після роботи наші
співробітники - злажена команда.
Згідно з колективним тарифним договором, ми виплачуємо Вам зарплату вчасно і
здебільше пропонуємо регулярний розпорядок робочого дня, а також гнучу цілорічну
відпустку.
Всі посади з можливістю повного або неповного робочого дня.

Посада
Кондитер (ж/ч/і)
Сезонна робота
(можливість
продовження)

Повар (ж/ч/і)
Круглий рік

Продавець (ж/ч/і)
Сезонна робота
(можливо,
можливість
продовження)

Ваші завдання
У нас Ви ще можете самі
готувати торти, десерти,
тістечка і чайне печиво. Ви
робите морозиво і малі ситні
продукти. Ви готуєте
шоколадні цукерки і декори
та марципанові кондитерські
вироби. Ви консультуєте
клієнтів і виробляєте
спеціальні торти на
замовлення. Ви підтримуєте у
чистоті робочі інструменти та
машини відповідно до
концепції компанії HCCAP.

Вимоги до Вас
Ви бажаєте практикувати цю
професію в оточенні
привітливих колег, Ви
пунктуальні, активні,
комунікабельні, встаєте рано і
готові підтримати нас на інших
ділянках мануфактури і в
кав'ярні.

Ви готуєте за побажаннями
гостей на кухні наших кафе.
Особливо важливим є
завбачливий спосіб роботи,
Ви справляєтесь з високим
навантаженням, важиливо
також робити підготовку.
Звичайним ділом для Вас є
дотримання гігієнічних
стандартів у Вашій роботі, а
також готовність до іншої
діяльності.
Ви з захватом працюєте в
команді і з задоволенням
спілкуєтесь з людьми. Ваші
завдання включають, окрім
іншого, продаж наших
хлібобулочних,
кондитерських виробів і
печива. Підготовка столових
приборів для тортів, а також
приготування наших кавових
напоїв є частиною Ваших
завдань. Ви дотримуєтесь
наших стандартів
обслуговування та гігієни, а
також готові до іншої
діяльності

Ми були б раді, якби Ви мали
завершену професійну освіту
або професійний досвід в
гастрономії, але це не є
обов'язковою умовою. Ви
любите працювати в команді,
добре справляєтеся з високим
навантаженням, додержуєтесь
чистоти і можете собі уявити
підтримати колегу по продажах.

Бажано мати водійські права
класу B.

Ми були б раді, якби Ви мали
завершену професійну освіту
або професійний досвід в
гастрономії, але це не є
обов'язковою умовою. Ви
пунктуальні, гнучкі, витримуєте
навантаження та від щирого
серця і душі приймаєте гостей та
працюєте продавцем.
Знання німецької мови дуже
важливо

Майстер компанії
(ж/ч/і)
Круглий рік

У нашій компанії Ви є
центром для функціонування
техніки і слідкуєте за
безперебійністю технічних
процесів в наших кав'ярнях і
мануфактурі. Ви відповідаєте
за організацію і виконання
всіх необхідних ремонтних
робіт, координуєте заходи по
перебудовах, відповідаєте за
проектування відкритих зон
наших об'єктів, за тримання в
справності і технічне
обслуговування машин,
транспортних засобів і
меблів, що належать
компанії. Ви керуєте
транспортними засобами,
об'єктами і підготовлюваєте
комунальні платежі за оренду
квартир. У окремих випадках
Ви допомагаєте нам
доставляти нашу продукцію в
наші кав'ярні та до інших
клієнтів.

Werden auch Sie Teil unserer Röntgen-Familie!

Kontakt:
KAFFEEHAUS RÖNTGEN GmbH & Co. KG
Sylvia Koppermann
Assistentin des Geschäftsführers/ Supervisor Kaffeehäuser
Mitglied der Geschäftsleitung
Dorfstraße 15c
18209 Steffenshagen (Germany)
Fon: +49 (0)38203 7757-17
Fax: +49 (0)38203 7757-99
E-Mail: sylvia.koppermann@kaffeehausroentgen.com
www.kaffeehausroentgen.com

Ви бажаєте практикувати цю
професію в оточенні
привітливих колег, Ви
пунктуальні, активні,
комунікабельні, працюєте
злагоджено і самостійно і, перш
за все, гнучкі, відповідальні і
легко адаптуєтеся до мінливих
ситуацій.
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