
LEŚNA  OAZA ALTO spółka z ograniczą odpowiedzialnością
spółka komandytowa

ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko
Oddział Okoniny Nadjeziorne 77  

NIP: 554-296-40-62 REGON: 380000126

poszukuje kandydata na stanowisko:

KUCHARZ
Miejsce pracy: Okoniny Nadjeziorne

Wymagania:

 doświadczenie na stanowisku kucharza,
 zdolności kulinarne i gotowość do podejmowania nowych wyzwań,
 sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 motywacja do pracy i umiejętności pracy w zespole,
 aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Zakres zadań:

 przygotowywanie potraw i dań zgodnie z obowiązującymi standardami,
 dbanie o najwyższą jakość i smak potraw,
 planowanie i ustalanie menu,
 sporządzanie zapotrzebowania na produkty,
 
Oferujemy:

 stabilne zatrudnienie w zgranym zespole,
 dużą samodzielność działania i możliwość realizacji własnych pomysłów,
 umowę o pracę,
 elastyczny grafik pracy,
 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 profesjonalne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrze,
 motywacyjny system wynagrodzeń,
 dodatkowe ubezpieczenie grupowe,
 dodatkową opiekę medyczną,
 możliwość zakwaterowania,

CV proszę kierować na adres mailowy rekrutacja@infusio.pl w tytule maila umieszczając 
rekrutowane  stanowisko wraz z imieniem i nazwiskiem.

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  
i kontynuacji zatrudnienia, stosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (zwanego: „RODO”), ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz innych stosownych przepisów prawa.”

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administratorem Pani/Pana danych jest Leśna Oaza ALTO sp. z o.o. sp.k,  pozostałe
informacje można znaleźć na stronie http://www.lesna-oaza.pl/rodo
Zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne 
Osoby,  które  są  zainteresowane,  aby  po  zakończeniu rekrutacji  ich  dokumenty aplikacyjne  pozostały w  bazie  Administratora  w celu
wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę dla Leśna Oaza ALTO sp. z o.o. sp.k. na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  przyszłych procesów rekrutacji do pracy. Mam świadomość, że moja
zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.”


