Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσµατικός συνεργάτης των εταιριών σε
θέµατα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού τους, το γραφείοboutique που µπορεί να εστιάζει και να καλύπτει µε συνέπεια και επαγγελµατισµό
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.
Η εταιρία µας αναζητά κατάλληλο/η υποψήφιο/α, για λογαριασµό πελάτη της
επώνυµου ξενοδοχείου 5 αστέρων, µε στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης µε
έδρα τη Κασσάνδρα Χαλκιδικής:

EXECUTIVE CHEF
(κωδ CH-16)
Ρόλος και Καθήκοντα: O Executive chef έχει ως κύριο ρόλο την καθηµερινή
επίβλεψη όλων των restaurant, bars και λοιπών χώρων εστίασης του ξενοδοχείου,
δηµιουργώντας ιδιαίτερα µενού και πιάτα, βάζοντας υψηλούς στόχους
γαστρονοµίας. ∆ιοικεί και κατευθύνει αποτελεσµατικά όλη την οµάδα έµπειρων
chef και λοιπών µελών κουζίνας, παρέχοντας καθηµερινά κίνητρα κι εκπαίδευση
για βέλτιστη απόδοση.
Προσόντα:
• Σπουδές, επιµόρφωση, γνώσεις γαστρονοµίας/µαγειρικής σε ανώτερο επίπεδο
• Ελάχιστη εµπειρία 10 ετών στον ξενοδοχειακό κλάδο σε ανάλογα
καθήκοντα
• Εξαιρετικές ικανότητες µαγειρικής και δηµιουργίας καλαίσθητων και γευστικών
µενού.
• Γνώση των τάσεων µαγειρικής, της δηµιουργίας menu a la cart και πιάτων
gourmet, καθώς και προτάσεων finger food.
• Απαραίτητη εµπειρία σε προετοιµασία και οργάνωση εγκαινίων νέων
χώρων εστίασης και αναψυχής
• Εστίαση και έµφαση στη λεπτοµέρεια, και στην τελική παρουσίαση όλων των
πιάτων.
• Εξοικείωση µε την τεχνολογία πληροφορικής και τα προγράµµατα επιχειρήσεων
εστίασης
• Άριστη γνώση εφαρµογής διεθνών κανόνων υγιεινής στην κουζίνα (HACCP &
ISO)
• Ικανότητα αποτελεσµατικής διοίκησης, παρακίνησης και εκπαίδευσης οµάδας
κουζίνας
• Ικανότητα αποτελεσµατικής εργασίας σε συνθήκες πίεσης
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
• ∆υνατότητα εγκατάστασης και διαµονής στην περιοχή
• Ατοµο δηµιουργικό, ευγενικό, συνεργάσιµο, ενθουσιώδες, εχέµυθο, µε καλή
επικοινωνία και κίνητρο για εξαιρετική ποιότητα και service.
• Ατοµο µε επαγγελµατισµό και ικανότητα ανάληψης ευθυνών
• Επιθυµητά κάτοχος άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκινήτου
• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να αποστείλουν άµεσα
το βιογραφικό τους σηµείωµα (µε φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της
θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιµετωπισθούν µε εχεµύθεια και επαγγελµατισµό.

