
 
 
 
 
 

Studierendenwerk Greifswald - це сучасна та економічно-орієнтована соціальна сервісна компанія. 
Маючи понад 130 співробітників, вона піклується про 15 000 студентів Університету 

Грайфсвальда та університетів у Нойбранденбурзі та Штральзунді.  
 

Ми шукаємо для нашої їдальні на Бертольд-Бейц-Платц (Berthold-Beitz-Platz) в Грайфсвальді 

(Greifswald)  якомога швидше 

співробітника для кухні (30 годин на тиждень; ж/ч/і) 
як заміну в випадку хвороби. 

 
Ваші завдання:  

• Роздача страв (підготовка робочого місця роздачи, дозування та роздача гостям, нагляд та 
поповнення запасів)  

• підготовчі роботи та приготування (приготування салатів, десертів, ручні допоміжні та 

транспортні роботи)  
• при необхідності мийка посуду (мийка кастрюль, посудомийні машини для посуду і 

столових приладів)  
• дотримання існуючих правил гігієни, охорони праці та протипожежного захисту  

• очищення та дезінфекція робочого місця та обладнання згідно з планом очищення та 
дезінфекції, включно утилізація відходів. 

 

Для цієї вакансії ми очікуємо від Вас наступних передумов:  
• Ідеально був би професійний досвід у гастрономії (приготування холодних і гарячих страв, 

роздача їжі, мийка і т.д.)  
• вміння працювати в команді, ініціативність і цілеспрямованість, добрі і упевнені манери, 

комунікативні навички  

• принаймні поглиблене базове німецької мови (використання елементарної мови), хороші 
знання англійської мови  

• посвідку про проходження інструктажа відповідно до Закону про захист від інфекції 
("Gesundheitszeugnis" / сертифікат здоров'я)  

• знання відповідних правил гігієни  

 
Ми пропонуємо:  

• Працевлаштування відповідно до положень колективного тарифного договору на державну 
службу Земель (TV-L), з пенсійною схемою компанії, щорічну спеціальну виплату в 

листопаді, капіталоутворюючі пільги, 30 днів відпустки (за повний рік роботи з 5-денним 
тижнем) + Святий Вечір і Новорічний день вільні дні  

• винагороду відповідно групи 3 TV-L (€ 1,801.16 до € 2,001.33 брутто в залежності від 

попереднього досвіду) 
• робочий час, орієтованний на сімейне життя (зазвичай з понеділка по п'ятницю, з ранку до 

раннього пообіддя).  
 

Ваша заявка:  

 
Ми просимо Вашого розуміння, що витрати на заявку не можуть бути покриті Studierendenwerk. 

Контактною особою є керівник відділу кадрів Крістіан Крюгер (Christian Krüger). 
  

Будь ласка, надішліть свою заявку до 18 травня 2022 року електронною поштою на 
personalwesen@stw-Грайфсвальд, або поштою за адресою: 

 

Studierendenwerk Greifswald 
-Anstalt des öffentlichen Rechts- 

Personalstelle 
Postfach 1105, 17464 Greifswald 


