
 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

 

 

OFERTA PRACY 
Nr ref. Eures: 7035563 

  

 

Stanowisko:  Kucharz  

Kod ISCO:  5120  

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

- przygotowywanie potraw pochodzących z różnych stron świata, jak 
również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań 
klientów 

- podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie 

-dbanie o wybór składników najlepszej jakości 

- właściwe przechowywanie produktów,  

-dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych 

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Austria  

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: Hotel-Gasthof Zistelalm  

Adres:  

 

Am Gaisberg 
A-5026 Salzburg 

Kraj: Austria  

Telefon (z kodem kraju): 0043 662641067 

E-mail: mail@zistelalm.at 

Strona internetowa: http://www.zistelalm.at/de/   

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Hotel i restauracja Zistelalm mieszcząca się w Gaisberg, ok.18 km od 
centrum Salzburga, w pięknej alpejskiej okolicy, położonej 1001 m 
n.p.m. 

Restauracja serwuje dania z różnych stron świata uzupełnione o 
typowe dania kuchni regionalnej i sezonowe specjały. 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Gaisberg, kraj związkowy Salzburg  

Kraj: Austria  

WYMAGANIA 

Wykształcenie: W zawodzie kucharz  

Doświadczenie zawodowe:  
 Wymagane na podobnym stanowisku  

Znajomość języków:  1. Niemiecki  1. Dobry, przynajmniej na 
poziomie B1   

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
 

Świadectwa, certyfikaty dyplomy potwierdzające wykształcenie i 
doświadczenie  

Inne istotne wymagania: umiejętność pracy w zespole, niezawodność, staranność, schludność, 
kreatywność  



 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  1.578,00 EUR 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: Miesięczna  

Dodatkowe świadczenia: Pracodawca zapewnia zakwaterowania i wyżywienie  

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Hotel-Gasthof Zistelalm 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pełen etat  

Czas trwania umowy:  

 

Na początek umowa na czas określony z możliwością 
przedłużenia  

Liczba godzin tygodniowo: 40 

Zmiany i praca w dni wolne: Tak, godziny do uzgodnienia z pracodawcą  

Data rozpoczęcia: Od zaraz  

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV, świadectwa, dyplomy  

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Niemiecki  

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do doradcy Eures w Austrii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Na adres e-mail: eures.salzburg@ams.at  

W tytule proszę wpisać „Koch/Köchin- Geisberg”  

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Doradca Eures z Austriii: pan Gerhard Bogensperger  

+43 64748484 5030  

DODATKOWE INFORMACJE  

Koordynator oferty – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 12.05.2015 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

30.06.2015  

UWAGA: 

1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie 
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju 
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju 
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy 
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES 
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi 
przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby 
poszukujące pracy.  


