
 
 

 

 

 

Щодня ми готуємо здорові обіди для дітей, молоді та дорослих з регіональних інгредієнтів 
та які мають натуральний смак. Ми доставляємо в бажаних порціях в дитячі садки, школи, 
будинки для людей похилого віку, державні установи та підприємства або додому. 

Команди на наших кухнях пристрасні та віддані своїй справі. Вони проходять всебічну 
підготовку та мають фіксований графік роботи. Для розширення нашої команди на наших 
кухнях в 17139 Мальхіні (Malchin) та 17168 Грос Вюстенфельді (Groß Wüstenfelde), район 
Матгендорф (OT Matgendorf) ми шукаємо  

Кухаря (ч/ж/і) 

 

Ми пропонуємо привабливі умови праці 

 цікавий та різноманітний спектр завдань 

 корпоративна пенсійна програма 

 ми надамо Вам заплановану відпустку незалежно від проходження 
випробувального терміну 

 ми будемо платити вам заробітну плату в залежності від результатів роботи 
відповідно до NGG MV (Профспілка працівників харчової промисловості та 
громадського харчування екленбург.Передня Померанія) 

 28 днів відпустки 

 ми пропонуємо Вам цільові можливості підвищення кваліфікації та підготовки 
кадрів з урахуванням Ваших індивідуальних цільових домовленостей 

 користування різноманітними знижками та пропозиціями на нашому порталі для 
співробітників 

 

Ваші завдання 

 Ви будете готувати холодні та гарячі страви найвищої якості 

 Ви будете забезпечувати гігієну відповідно до керівних принципів НАССР (Аналіз 
небезпек, критичні контрольні точки) та дотримання стандартів якості 

 Ви дотримуєтесь порядку роботи на всій території кухні 

 Ви несете відповідальність за щоденний контроль складських та холодильних 
приміщень та пильнуєте за чистотою та охайністю. 

 Ви проводите інструктаж учнів відповідно до навчального плану 

 Ви керуєте та супроводжуєте кейтеринг, фуршети, прийоми та інші заходи. 
 

Кваліфікація та досвід 

 закінчене професійно-технічна освіта за професією кухар 

 досвід роботи на кухнях їдалень або в гастрономічному бізнесі, а також перший 
управлінський досвід є перевагою  



 Ви володієте широкими знаннями у сфері закупівель, зберігання та переробки 
продуктів харчування 

 Ви пристрасно любите сучасну та свіжу кухню, а також високі стандарти кулінарної 
якості 

 задоволення та винахідливість у реалізації гастрономічної концепції 

 добре знання законів і правил щодо харчових продуктів (HACCP)  

 доглянутий зовнішній вигляд для Вас - це само собою зрозуміло 

 підтвердження щеплень відповідно до §20 абз. 8 IfSG (Закон про захист від 

інфекцій) та §20a IfSG 

 водійське посвідчення класу B, при необхідності 
 

Контакт: Торстен Елерс (Torsten Ehlers) 

Вашу заяву і документи відсилати на jobs@diakonie-guestrow.de або поштою на 
 
jobs@diakonie-guestrow.de 
Diakonie Güstrow e.V. 

Geschäftsstelle 

Platz der Freundschaft 14c | 18273 Güstrow 
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