
  

 

 
 

OFERTA PRACY – NORWEGIA 
Krajowy Nr NAV: 1209-2014-08-55 

 

Osoba na stanowisko:  
Kucharz (kuchnia indyjska)  

Kod ISCO:  5120 

Liczba etatów: 2 

Opis stanowiska/zakres obowiązków:  Przygotowywanie potraw i napoi kuchni indyjskiej  

Miejsce zatrudnienia – kraj:  Norwegia. 

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: Tandoori tapas bar og restaurant 

Adres: Kong Oscars gate 4 5017 

Kraj: Norwegia 

Telefon (z kodem kraju): +47 55 96 17 37 

E-mail: rajshaw@hotmail.com  

Strona internetowa: www.tandoori-tapas.no  

Krótki opis działalności gospodarcze:  Tandoori Tapas Bar i Restauracja oferuje doskonałe dania kuchni indyjskiej i 
hiszpańskie tapas. Przygotowujemy nasze jedzenie w tradycyjny sposób, 
wiele z nich w piecu Tandoori, z przyprawami, które wydobywają 
charakterystyczny smak  kuchni indyjskiej i hiszpańskiej. Aby uzyskać więcej 
informacji i zdjęć, zobacz www.tandoor-tapas.no (tylko w języku 
norweskim). 

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Bergen region  Hordaland 

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Wykształcenie kierunkowe w zawodzie kucharza 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Kandydat powinien mieć 5-10 lat doświadczenia w pracy na stanowisku 
kucharza. Preferowane potwierdzenie kwalifikacji w przygotowywaniu 
potraw kuchni indyjskiej. Mile widziane doświadczenie w pracy w 
europejskiej kuchni indyjskiej. 

Znajomość języków:  Komunikatywna znajomość języka angielskiego  

 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  250 000 – 350 000 NOK (€ 31 000 – 43 000) brutto rocznie w zależności od 
doświadczenia i kwalifikacji. 

Waluta, w jakiej wypłacana jest 
pensja: 

NOK 

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

Tandoori tapas bar og restaurant 

Czas trwania umowy:  Praca na czas nieokreślony 

Rodzaj umowy: Praca na pełen etat 

Data rozpoczęcia: Jak najszybciej – do uzgodnienia z pracodawcą 

Inne informacje: Pracodawca może pomóc w znalezieniu zakwaterowania oraz oferuje 
wsparcie przy formalnościach związanych z przeprowadzką do Norwegii 
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całych rodzin. 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty CV i krótki list motywacyjny. Pracodawca poprosi  o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane 
dokumenty: 

Język angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy  

Gdzie należy wysłać dokumenty: rajshaw@hotmail.com  
oraz do wiadomości WUP Gdańsk: m_dapczynska@wup.gdansk.pl  
 
W tytule maila proszę wpisać „indian cook” 
 

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Kumar Shaw Rajesh  
Tel.: +47 906 00 20 ;  e-mail to: rajshaw@hotmail.com 

 
 
 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 12.12.2014 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

30.06.2015 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 
 

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.  
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