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Milyen munkát keresek
Operatőr, Konyhai kisegítő, Konyhai adminisztrátor, Beugrós konyhai mosogató,
Gyorséttermi dolgozó, Hidegkonyhai kisegítő, Árufeltöltő, Betanított munkás,
Éjszakai csomagoló, Kézi csomagoló, Anyagmozgató, Ételkiosztó tálaló konyhai
kisegítő, Szendvics készítő, Raktári csomagoló, Büfés

Magamról

Bérigény és foglalkoztatás
330000 Magyar forint havonta
Teljes munkaidő

Munkatapasztalat
Opetator -ban Caro Personal
Kevesebb, mint 1 év

Személyzeti szakács. -ban A&O
Több, mint 3 év

Előre megtervezett menü szerint a hotel dolgozói részére az ételek elkészítése
illetve annak kiosztása.

Hidegkonyhai szakács -ban Rege Hotel.
Több, mint 3 év

A svédasztalos reggeli hez előtte nap előkészített majonéz és saláta alap
összekeverése majd tálalása svéd asztalra hústálak felvágottak sajt tálak zöldségek
gyümölcsök tisztítása folyamatosan a szószok elkészítése . Esetleg tojásrántotta



illetve az étlapon szereplő reggelik elkészítése majd a tároló pultra való átadása
felszolgáló részére a hidegkonyhai termékek folyamatos dátumának ellenőrzése a
hűtő Celsius fok. folyamatos írás a gépek tisztán tartása És természetesen Minden
olyan ami a meleg konyhán esetleg csúszás esetén a szakácsnak segítségére lenni

Opetator -ban Continental
Több, mint 3 év

Büfés -ban Caro Personal
Több, mint 2 év

Bajor országban Regensburgi BMW gyárban,büfé tisztántartása kávéfőzés
szendvicsek elkészítése sütemények saláták csomagolása tányérra illetve elvitelre
különböző kávéfajták elkészítése a büféhez tartozó étkező rész tisztán tartása
asztalok letörlése székek letörlése folyamatos fertőtlenítése. Áruk megrendelése
német nyelven.

Wellnes spa menedzser -ban Hotel Apollo
Több, mint 3 év

Hétköznapokon minden éjszaka a medence tisztítása a tisztítógép ellenőrzése
tisztítógép tisztántartása annak szakszerű használata szauna fertőtlenítése. SPA
hoz tartozó minden törölköző napozóágy és egyéb kellékek leltározása. Zárás előtti
figyelmeztetés a vendégek részére angol szerb illetve német nyelven esetleg ha
olyan vendég volt amelyik nyelvet nem beszélem annak minimális megtanulása
abban az esetben ha a vendég nem beszélte az általam ismert nyelveket
weboldalon az SPA rész folyamatos reklámozása ennek megtervezése nyílt napok
lebonyolítása.

Betegápoló -ban H.H Gmbh
Kevesebb, mint 1 év

Bajorországban egészségügyi dolgozóként betegápolás 60 napos váltásban beteg
diagnózis szám alapján minősített ellátásának biztosítása közreműködés a
masszőrrel a gyógytornásszal a körzeti orvos sal ezeket jelenteni a család többi
hozzátartozójának. Fürdetés higiénia megteremtése minimum napi két óra
beszélgetés Amennyiben ezt a diagnózist megkívánta dekubitusz elleni kezelés
köröm és hajvágás szükség esetén tisztába tétel hozzáteszem Nem ez az a munka
amit nekem találta ki Én jobban szeretem a a konyhában eltöltött időt



Végzettség
Középfokú
Rózsa Ferenc Vend.Ipari szakközép iskola.

Végzés 1996 éve

Nyelvtudás
Angol — Kezdő
Német — Haladó
Szerb — Kezdő


