
 

 

Наш 3*** готель високого середнього класу Суперіор розташований на краю історичного 
старого міста з видом на чудовий замок Гюстров в самому серці Мекленбурга-Передньої 

Померанії недалеко від Балтійського моря. У готелі мається близько 100 номерів, банкетний і 
конференц-зал, сауна а також Coworking Space. Ресторан готелю Wallenstein має близько 50 
місць у залі і 25 місць зовні. Як член асоціації «so schmeckt MV» ми присвятили себе чесній, 

регіональній та сезонній культурі харчування. 
Для нашої професійної, цінної, толерантної та чесної команди ми шукаємо такого ж керівника. 

Ми дотримуємося розсудливої поведінки у відносинах з працівниками, ресурсами та 
навколишнім середовищем. 

Розширення цифровізації та постійний розвиток роблять нас орієнтованою на майбутнє, 
здоровою компанією, що має попит на ринку. 

 

Знання німецької мови є перевагою, або можлива реєстрація на мовний курс  англійської та 

німецької мов.  

У Ростоку співробітник може бути напочатку розміщений в гостьовому будинку . 

У Гюстрові ми можемо підтримати у пошуку спільної квартири - при необхідності співробітник 

міг би бути напочатку розміщений в гостьовому будинку (але це повинно бути напочатку 

обмовити). 

Зарплата / відпустка згідно з тарифом. 

 

Ми шукаємо на наступні вакансії: 

Вакансія Завдання Вимоги  Ми пропонуємо 

Віцешеф-
кухар 

(Souschef) 
(ч/ж/і) 

 
Güstrow 

 
Повний 
робочий 

день  

• Вміння якісно 
готувати їжу 

• Заступник 
шеф-кухаря 

• Управління 
персоналом та 
відповідальніст
ь за бюджет 

• Подальший 
розвиток 
концепції 
ресторану з 
регіональною 
та сезонною 
культурою 

• Завершене 
професійне навчання 
та професійний досвід 

• Досвід роботи на 
аналогічній посаді або 
як заступника 

• Відкритість і 
лояльністі до інших 
культур, релігій і 
способів життя 

• Ви створюєте і 
використовуєте зони 
свободної діяльності 
для особистої 

• Вітальні гроші та 
премії 

• Оплата вище 
тарифної/відпустка 
25 днів 

• Оплата робочого 
часу до хвилини 
або надання 
додатковіх 
вихідних за 
переробку на 100% 

• Зобов'язуюче 
довгострокове 
планування 



харчування 

• У значній мірі 
вільна і 
незалежна 
розробка меню 
і його 
послідовністі  

• Замовлення 
та розрахунок 
згідно 
маржинального 
прибутку 

• Оперативне 
управління та 
відповідальніст
ь за вечірній 
бізнес 

• Ведення та 
участь у 
командних 
нарадах 

відповідальності 

• Ви творчі і рухаєтеся 
з часом 

• Ви гарантуєте якість і 
виконуєте наші 
вимоги сумлінно і 
професійно 

відпустки 

• Вдячна сімейна 
робоча атмосфера 
з культурою 
справедливого 
признання  
помилок та 
відкритим 
спілкуванням 

• Вечірки компаній, 
знижки, BAV 
(особливі 
розпорядження з 
постачання) та VWL 
(капіталоутворюючі 
пільги) та багато 
іншого 

Персонал 
стійки 

реєстрації 
гостей 
(ч/ж/і) 

 
Росток 

 
Повний / 
неповний 
робочий 

день 

• Теплий і 
всебічний 
догляд за 
нашими 
гостями 

• Забезпечення 
безперебійного 
робочого 
процесу в 
фронт-офісі 

• Узяття на себе 
змін (БЕЗ нічної 
зміни) 

• Забезпечення 
виставлення 
вірного рахунку 
та управління 
касою 

• Забезпечення 
стандартів 

• Посмішка і 
привітання кожного 
гостя, колег і 
партнерів 

• По можливості 
завершене професійне 
навчання (HoFa або 
KTF) 

• Яскраво виражена 
готовність надавати 
послуги 

• Впевнене 
застосування програм 
Office  

• Перший досвід 
роботи з гарячою 
лінією програмного 
забезпечення готелю є 
перевагою 

• Вітальні гроші 

• Оплата, згідно  
продуктивністі 
(тариф DEHOGA) 

• Участь у розподілі 
прибутку, 
похвилинний запис 
робочого часу 

• Надання 
додатковіх 
вихідних за 
переробку на 100%, 

• Використання 
коопераційних 
пропозицій ТОП 
конференц-готелів 

• 32-40 годин на 
тиждень діляться 
на 4-5 днів по 8 



якості 

• Самостійне 
управління 
зміною з 
управлінням 
касою, 
гостьовою 
кореспонденціє
ю, 
обслуговування
м гостей, 
реєстрацією, 
виїздом, 
прийомом, 
телефонних 
бронювань 

• Доглянутий 
зовнішній вигляд і 
хороші манери 

• Компетентна, 
впевнена поведінка, 
добрі комунікативні та 
переговорні навички 

• Дуже добре знання 
німецької мови та 
добре знання 
англійської мови (усне 
та письмове) 

• Мотивація і вміння 
працювати в команді 

годин кожен, в 
залежності від 
договору 

• Пенсійна схема 
компанії та 
капіталоутворюючі 
пільги (в 
залежності від часу 
приналежності) 

• Дуже хороша і 
вдячна робоча 
атмосфера 

Персонал 
для 

приготуван
ня 

сніданку 
(ч/ж/і) 

 
Гюстров 

 
Повний / 
неповний 
робочий 

день / 
рання 

зміна з 
05:30 

• Підтримка 
шеф-кухаря для 
сніданку 

• Приготування 
сніданку 
"шведський 
стіл" для 
найбільш  150 
гостей 

• Оформлення 
холодних 
нарізок і 
сирнихі та 
фруктових 
тарілкок 

• Приготування 
яєчні, бекону, 
смажених яєць 

 • Mise en Place 
для обіднього  
та вечернього 
бізнесу 

• Експлуатація 
посудомийної 
машини 

• Звичку рано вставати 

• Професійний досвід 
порівнянної діяльності 

• 100% надійність і 
високий темп роботи 

• Гнучкість у роботі та 
вміння працювати в 
команді 

• Доглянутий і 
доброзичливий 
зовнішній вигляд у 
спілкуванні  з гостями 

• Готовність до 
обслуговування 

 

• Повний / 
неповний робочий 
день з фіксованим 
робочим часом 

• Вітальні гроші, 
премії та спеціальні 
платежі 

• Оплата згідно 
тарифу Dehoga MV 

• Оплата робочого 
часу до хвилини за 
допомогою 
цифрової системи 
обліку часу 

• Відпустка - згідно 
закону та 
корпоративна 

• Сімейна і вдячна 
робоча атмосфера 
з вечірками 
компанії та багато 
іншого... 



• Прибирання 
побутової 
техніки, 
кухонних зон та 
обладнання 

• Замовлення 
та 
інвентаризація 
частки сніданку 

 

Крім того, ми шукаємо учнів: 

2 учнів для кухні для нашого готелю в Гюстрові (Hotel am Schlosspark) 

1 учня у бізнесу з туризму та відпочинку для нашого готелю в Гюстрові (Hotel am Schlosspark):  

Для того, щоб успішно пройти навчання в якості діловода туризму і відпочинку, Ви 

повинні насправжнє любити людей. Незалежно від того, наскільки багато завдань на 

Вас «звалилися», Ви залишаєтеся доброзичливими і впевненими в собі.  Ви будете 

спілкуватися не тільки особисто, ала також регулярно по телефону та електронній 

пошті. Щоб зробити регіон або дозвілля привабливим для людей, потрібна також 

творчість. Ви постійно думаєте про нові способи залучення туристів і поліпшення 

іміджу Вашого міста. 

Але Ви повинні також відчувати себе комфортно у роботі з комп'ютером, адже ІТ-

програми та онлайн-портали є Вашими постійними супутниками. В ідеалі у Вас є 

атестат про закінчення середньої школи. Ми також вітаємо людей з незакінченою 

вищою освітою. Якщо Ви добре володієте англійською мовою - або навіть подальшою 

іншою мовою – то це ще один великий плюс. 

Ви живете і любите свою роль господаря, а також Вашу роботу в якості 

консультанта з екскурсій, міроприємств, визначних пам'ятників і багато іншого? Тоді 

Ви отримуєте обґрунтовану і всебічну освіту. Звичайно, в комплекті з усіма 

бухгалтерськими ноу-хау. Ми навчим Вас комерційним основам, будемо підтримувати 

Вас у Ваших захоплюючих і різноманітних завданнях в області маркетингу, а також в 

підготовці до випускного іспиту. 

 

Kontakt: 

Hotel Am Schlosspark 
Neuwieder Weg 1 
18273 Güstrow 

www.hotel-am-schlosspark-guestrow.de  

http://www.hotel-am-schlosspark-guestrow.de/


Gästehaus Rostock 
Warnowallee 23-24 
18107 Rostock 

 

 

Віцешеф-кухар для нашого готелю у Гюстров ( Hotel am Schlosspark) 
https://www.karriereads.de/guestrow-souschef-hotel-am-schlosspark/  
 
Персонал стійки реєстрації гостей для нашого готелю у Ростоку ( Gästehaus Rostock) 
https://www.karriereads.de/rostock-rezeptionsmitarbeiter-gaestehaus-rostock/ 
 
Персонал для приготування сніданку для нашого готелю у Гюстров ( Hotel am Schlosspark) 
https://www.karriereads.de/guestrow-fruehstueckskraft-hotel-am-schlosspark/ 

https://www.karriereads.de/guestrow-souschef-hotel-am-schlosspark/
https://www.karriereads.de/rostock-rezeptionsmitarbeiter-gaestehaus-rostock/
https://www.karriereads.de/guestrow-fruehstueckskraft-hotel-am-schlosspark/

