
    

Dyrektor  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach  

zatrudni pracownika na stanowisko kucharza w wymiarze pełnego  etatu 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: 

1.Sporządzanie , porcjowanie, dekorowanie i wykańczanie różnych grup potraw zgodnie z 

wymaganiami technologicznymi i higienicznymi. 

2.Obsługa klienta i kasy fiskalnej. 

3.Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania surowców, półproduktów i 

gotowych wyrobów. 

4.Prowadzenie dokumentacji HACCP, GMP, GHP 

5.Sprawowanie opieki nad uczniami odbywającymi zajęcia praktyczne. 

6.Obsługa komputera w zakresie przyjmowania zamówień na wyroby, prowadzenia sprzedaży 

i składania zamówień na towary i gotowe wyroby. 

7.Obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych. 

8.Przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone mienie, utargi i rozliczenia gotówkowe. 

 

Wymagania : 

Wykształcenie: min. zasadnicze 

Doświadczenie: zatrudnienie 2 lata na podobnym stanowisku; 

umiejętność utrzymania czystości w miejscu pracy; 

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharza  

mile widziane przygotowanie pedagogiczne 

 

Cechy charakteru 

Sumienność, bezkonfliktowość, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność za powierzone 

zadania/mienie, umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z młodzieżą w 

szkole 

 

Wymagane dokumenty  i oświadczenia 

- list motywacyjny  

- kwestionariusz osobowy 

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

- oświadczenia 

Zatrudnienie: od dnia  1 września 2021 r.,  

-  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony  

-  Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1  etat (tj. 40 godzin wg harmonogramu tj. 

od poniedziałku do piątku  od godz.  9:30 do godz. 17.30. 

 

Kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna są dostępne na stronie www.ckziu.gliwice.pl                      

w zakładce oferty pracy. List motywacyjny należy własnoręcznie podpisać. 

Okres publikacji ogłoszenia od 10.05.2021 do 28.05.2021 r. 

Dokumenty należy składać do 28.05.2021r. do godz. 10:00 w  Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach ul. Kozielska 1. Dokumenty należy składać            

w zamkniętych kopertach. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji można uzyskać po nr telefonu (32) 302 12 90  w godzinach od 8:00      

do 14:00 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną kandydaci poinformowani telefonicznie 

(w związku z powyższym konieczne podanie numeru kontaktowego). 

 Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej 2.06.2021 r.  

http://www.ckziu.gliwice.pl/

