Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Anunt recrutare in cadrul SES 3
18.03.2015
a. Bucatar
Scopul: Titularul postului are rolul de a asigura prepararea comenzilor (meniurilor) într-o maniera
eficienta si profesionista.

Responsabilitati
- Raspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor
de executie a acestora;
- Pastrareaza în bune conditii ustensilele si aparaturile;
- Respecta normele de igiena si securitate a muncii;
- Utilizeaza resurselor existente, exclusiv în interesul firmei.
- Capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul restaurantului.

Cerinte
- Studii medii
- Abilitati culinare dovedite
- Imaginatie culinara, ordonat si disciplinat
- Rezistenta mare la stres
- Atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii
-Disponibilitatea de a lucra in ture.

b. Ospatar
Scopul: Titularul postului are rolul de a asigura servirea impecabila a clientilor cu produsele/
mancarurile/ bauturile comandate de catre acestia.

Responsabilitati
- Asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii notelor de plata si predarea sumelor
incasate la sfarsitul turei catre seful de sala.
- Prezentarea la fiecare masa a bonului fiscal si al notei de plata.
- Raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite.
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Parteneri:
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Cerinte
- Preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista;
- Acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor;
- Cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la
felurile de mancare, tacamuri si bauturi.

c. Lucrator in bucatarie
Scopul: Exercitarea cunostintelor proceselor tehnologice de preparare a alimentelor.

Responsabilitati
- Raspunde de pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii
- Raspunde de respectarea normelor de igiena si securitate a muncii
- Raspunde de utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei
- Respecta cu strictete igiena personala (halat, boneta, incaltaminte) cat si igiena bucatariei
- Utilizeaza resursele existente exclusiv in interesul firmei.

Cerinte
- Asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor,
semipreparatelor si a preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare.
- Participa la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de
aprovizionare.
- Debaraseaza si asigura curatenia bucatariei.
- Face prelucrarile preliminare gatitului- sorteaza, curata, spala, divide si mai apoi gateste- fierbe, frige,
coace, prajeste.

Data limita de transmitere a candidaturii este 30 martie 2015:
Telefon: +40 (232) 252 850
Fundatia EuroEd
Str. Florilor 1C,
700513 Iasi, Romania
contact@euroed.ro
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