Помічник на кухню (ч/ж/ін) також для тих, хто змінює професію (PURiNO Soulkitchen Freiburg)
*14 євро/год*

Пауль-Ерліх-Штрассе 5, 79106 Фрайбург-ім-Брайсгау, Німеччина,

79106 Баден-Вюртемберг - Фрайбург-ім-Брайсгау
Опис
✅ Кухонний персонал / посудомийки / помічники на кухні (ч/ж/ін) на повний/неповний робочий
день (також для тих, хто змінює професію),
✅ PURiNO Soulkitchen Freiburg
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖
У нас для вас погані новини:
Наша чудова концепція PURiNO - це загроза нудьзі, несправедливості та поганому обходженню.
Для нас єдність важливіша за кількість. У нас вас бачитимуть і поважатимуть. Це про те, щоб
отримувати задоволення від роботи і відчувати себе частиною сім'ї, яка зацікавлена в тому, щоб
усім було добре.

Ми вас всьому навчимо і включимо в роботу.

Якщо ви хочете змінити своє життя на краще, подавайте заявку вже зараз:

WhatsApp на 0162 6692507

НОВЕ ВІДКРИТТЯ! PURiNO Soulkitchen переїжджає в Lokhalle

Що потрібно робити?





Ми навчаємо та працевлаштовуємо
Кваліфіковані чи некваліфіковані – люди, які змінюють професію, також вітаються
Ми готуємо усі страви для наших гостей на нашій великій, новій кухні
Ми готуємо тільки зі свіжих продуктів

Що для нас важливо?





Ви любите гастрономію
Ви хочете навчатися новому і не тікаєте від викликів.
Ви зацікавлені в тому, щоб бути частиною створення нового ресторану з самого початку?
Тоді ви потрапили за адресою!

Що ми вам обіцяємо











МИ РІЗНІ
Ви важливі для нас. Працюючи у нас, ви стаєте частиною нашої спільноти та сім'ї.
Поважна, хороша взаємодія
Ми зацікавлені у вашому щасті та добробуті.
Оскільки вільний час є важливим для нас, ми також поважаємо ваше бажання мати
вільний час та баланс між життям та роботою
Перетворюємо роботу на задоволення та радість
Ми оперативно реагуємо на ваші запити та пропонуємо реальну гнучкість у робочому
графіку.
Ми є безпечним роботодавцем і тримаємося разом навіть у скрутні часи.
Ми пропонуємо Вам стартову заробітну плату в розмірі 14,00 євро на годину.
За потреби ми можемо забезпечувати наших співробітників житлом

