
 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Kucharz 

 

Obowiązki na stanowisku pracy: 

• przygotowywanie potraw z różnych regionów świata 

• dbanie o porządek w miejscu pracy   

• aktywne wsparcie działań szefa kuchni 

• gotowość do podejmowania prac kuchennych innych niż gotowanie potraw dla gości 

restauracji w razie takiej potrzeby 

• gotowość do szybkiego działania i reagowania w danej sytuacji  

Wymagania wobec kandydatów: 

• PASJA do gotowania 

• kreatywne podejście do gotowania 

• inwencja, inicjatywa własna, dobrze zarządzanie czasem pracy 

• posiadanie umiejętności i nawyków zawodowych 

• samodzielność w wykonywaniu prac na stanowisku kucharza 

• otwartość, chęć do nauki i rozwoju, komunikatywność, poczucie humoru, samodzielność, 

własna inicjatywa 

• umiejętność pracy w szybkim tempie 

 

Pracodawca oferuje zatrudnienie w restauracji o wyjątkowym profilu. Oferta dotyczy pracy na stałe. 

W pierwszym okresie na podstawie umowy zlecenie, następnie na podstawie umowy o pracę. Okres 

próbny -  3 miesiące. Wymagana jest aktualna książeczka Sanepidu. Pracodawca zapewnia możliwość 

kształcenia w ramach działalności restauracji oraz na profesjonalnych kursach poza lokalem. Miejsce 

pracy: Poznań. Godziny pracy restauracji: 14:00-22:00. 

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego 2300 pln netto. Możliwość negocjacji stawki po okresie 

próbnym.   

Pracodawca przeanalizuje CV osób zainteresowanych ofertą pracy i na ich podstawie zadecyduje, kto 
spośród kandydatów zostanie zaproszony do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.  
 
Pracodawcą jest firma polska. Nie ma żadnych przeszkód, aby pracę na tym stanowisku podjęli 
kandydaci zza granicy.  
 
Rekrutację dla pracodawcy prowadzi firma Fair Play Job 

Kontakt: Ola Kuźmicz, akuzmicz@fairplayjob.com, T: 516 034 410 

FAIR PLAY JOB jest firmą rekrutacyjno-legalizacyjną. 

• Łączy przyjaznych pracodawców i zmotywowanych pracowników 

• Rekrutuje personel i specjalistów na terenie Polski oraz Europy Wschodniej (ściśle współpracuje z Konsulatem 
Honorowym Ukrainy w Poznaniu) 

• Promuje politykę legalnego pobytu i pracy 

• Przeprowadza pracodawców i pracowników przez skomplikowany proces legalizacji pobytu i pracy 

• Z zasady nie jest agencją pracy tymczasowej 

• Proces rekrutacyjny prowadzony przez Fair Play Job dla kandydatów jest całkowicie bezpłatny 

• Działa zgodnie z ideą Fair Play. Tego samego oczekuje od swoich partnerów, pracodawców i pracowników 
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