Hledáme provozní/ho s kladným vztahem k cukrařině a pekařině
V obci Benešov nad Černou vzniká obecní spolek Sdružení SPOLU… v Benešově nad Černou z.s..
Posláním Sdružení SPOLU… v Benešově nad Černou z.s., je primárně služba veřejnosti, sdružovat
občany Benešova nad Černou, zpestřovat a zpříjemňovat život v obci pořádáním akcí pro různé věkové a
zájmové skupiny. Jedním z cílů je vybudovat neformální důstojné prostředí pro setkávání a pořádání
pravidelných aktivit. Být blíž názorům a potřebám občanů. Nabídnout zábavu, vzdělávání, získání dovedností,
odpočinek v příjemném a neokázalém prostoru.
Proto součástí činností Sdružení SPOLU… v Benešově nad Černou z.s. je také zabezpečení provozu
cukrárny/kavárny, která bude sloužit nejenom pro naplnění potřeb místních občanů, ale také i pro uspokojení
potřeb turistů. Chceme budovat dobré jméno obce v mikroregionu, chceme udržovat v obci aktivní populaci,
především rodiny s dětmi.

Rádi bychom z řad našich občanů Benešova nad Černou a přilehlých obcí našli někoho, kdo nám
pomůže se svým nadšením, novátorským přístupem a kreativitou v krvi vybudovat originální cukrárnu
a zároveň bude schopen zabezpečit její provozování.
Hledáme provozní/ho do nově vznikající Cukrárny Věneček., pokud možno se zkušenostmi v oboru
cukrář, pekař.
Předpokládáme nadšení pro nové výzvy a dáváme prostor kreativnímu myšlení.
Očekáváme schopného člověka, který chce něco dokázat, ujme se výzvy, využije příležitosti a
převezme zodpovědnost. Prokáže týmového ducha, bude schopen akceptovat náš směr a propojí se
s naším cílem.

Náplň práce:
•

komunikace se zákazníky a řešení objednávek

•

plánování produktů prodeje

•

evidence výroby, evidence zakázek, pracovní výkazy

•

nákupy surovin a vybavení

•

kalkulace prodejních výrobků

•

komunikace na sociálních sítích

•

vymýšlení nových originálních receptur

•

zajištění zakázek, hledání nových prodejních příležitostí

•

zajištění výroby zakázkových zákusků, dortů a občerstvení

•

zajištění pravidelných workshopů

Požadujeme:
•

min SŠ

•

kladný vztah k obci Benešov nad Černou

•

proaktivní jednání a kreativní přístup

•

pracovitost a příjemné vystupování

•

spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost a selský rozum

•

nadšení pro výzvy a chuť učit se novým věcem

•

umět zorganizovat práci sobě i týmu

•

trpělivost s delegováním úkolů a důslednost při jejich plnění

•

praxi v práci s MS Office

•

německý či anglický jazyk výhodou

•

výhodou řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
•

práci na dohodu, v budoucnu s možností plného úvazku

•

možnost vzdělávat se, získat praxi v cukrárenské výrobě

•

přátelské prostředí, otevřené iniciativám

•

práce v nově vznikající provozovně

•

možnost osobního rozvoje

•

uskutečňování nápadů a plánů, seberealizace

Náš slogan zní:
Benešov nad Černou a jeho obyvatelé si zaslouží originální cukrárnu provozovanou s láskou.
Hledáme nadšence, který umí uchopit příležitost, přijme výzvu, připojí svoji vizi a se zapálením s námi
bude budovat benešovskou cukrárnu.
V případě zájmu zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail: starosta@benesovnc.cz.

