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Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Pomoc kuchenna (lokalizacja Brochów) 

 

 

 ZAKRES ZADAŃ: 

 Przygotowanie surowców do procesu produkcji potraw – obieranie, krojenie, 

 Pomoc w sporządzaniu potraw zgodnie z poleceniem kucharza i normami obowiązującymi w żywieniu zbiorowym, 

 Porcjowanie i pakowanie gotowych potraw, 

 Wydawanie potraw zgodnie z gramaturą dla chorych na poszczególne oddziały, oraz pakowanie w pojemniki do 

transportu posiłków, 

 Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, 

 Wykonywanie swojej pracy zgodnie z  zasadami systemu  HACCP - GMP,   

 Noszenie odzieży ochronnej w czasie pracy, 

 Obowiązek przeprowadzania badań okresowych celem uaktualnienia książeczki zdrowia, 

 Praca jednozmianowa w godzinach 6:00 -14:00 - 7 dni w tygodniu, łączenie ze Świętami. 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW: 

 Wykształcenie  - minimum podstawowe, 

 Mile widziane doświadczenie w pracy w gastronomii,  

 Ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,  

 Umiejętność pracy w zespole, 

 Dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy. 

OFERUJEMY: 

 Stabilne zatrudnienie, 

 Umowę o pracę,  

 Dodatkowe benefity (karta sportowa) 

 WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA: CV 

 

 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH: 

 

 Dział Zarządzania Zespołami Ludzkimi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 

 (poziom -1, pok.-1.24) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: anna.reszuta@usk.wroc.pl w terminie do 28.02.2023 r. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody 

o przedmiotowej treści: 

 

 

 

 

. 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, 

REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”. 
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