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DYREKTOR 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych,  

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych 

 w Krakowie 

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Kucharz 

 
1. Wymagania: 

➢ Wykształcenie zawodowe kierunkowe lub kurs gastronomiczny 

➢ Mile widziane doświadczenie w pracy  

➢ Nastawienie na jakość  

➢ Kompetencje i wiedza z zakresu gastronomii  

➢ Dobra organizacja pracy własnej. 

 

 

2. Opis stanowiska: 

Przygotowanie stanowiska pracy. 

Rozdzielanie zadań zgodnie z zaplanowanym jadłospisem. 

Wykonywanie czynności związanych z produkcją i dystrybucją zgodnie z jadłospisem 
posiłków w tym między innymi: odbiór surowców z magazynu, przygotowywanie 
półsurowców, sporządzanie potraw, transport, porcjowanie gotowych posiłków. 

Utrzymanie w czystości naczyń, sprzętu i pomieszczeń związanych z produkcja i 
dystrybucją posiłków. 

Dbałość o jakość, smak potraw oraz estetykę podania . 

Podstawowe wiadomości dotyczące  zasad zdrowego odżywiania. 

Używanie odzieży ochronnej i dbanie o jej estetyczny wygląd. 

Obsługiwanie urządzeń kuchennych zgodnie z instrukcjami obsługi. 

Pobieranie produktów z magazynu artykułów spożywczych. 

Edukowanie i wdrażanie nowych pracowników w obowiązki. 

Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia nowych receptur oraz ich wdrażania 
zgodnie z zasadami HACCP , GMP i GHP. 
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3. Wymagane dokumenty:  

• CV z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/ prawo 

wykonywania zawodu/ kwalifikacje. 

• Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego 

Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267 w godzinach 7.25 – 15.00 oraz 

na adres e-mail: mco@mco.krakow.pl. W tytule „ KUCHARZ” 

 

5. Dodatkowe informacje 

Informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu:  

Dział Zatrudnienia i Płac: 12 44 67 515, 510 175 434.   

mailto:mco@mco.krakow.pl

