Provozní manažer/ka gastro v DEPO2015
V únoru 2022 otevíráme v DEPO2015 vlastní kavárnu s kuchyní. Máme vymyšlený koncept, který vychází
z poctivého street foodu. Chceme navázat na atmosféru, se kterou už je naše DEPO dávno spojené
(festivaly, výstavy, veletrhy, food markety a řemesla).
Hledáme někoho, kdo zkoordinuje a zajistí plynulost provozu gastra a zároveň dohlédne na dodržování
kvality a ekonomické stránky. I proto hledáme manažera/ku gastro provozu, který bude zainteresován
nejen na budování dobrého jména kreativní zóny DEPO2015 prostřednictvím spokojených zákazníků, ale
i na hospodářském výsledku formou výkonnostních bonusů.

Náplň práce:
• Vedení běžného provozu kavárny, bistra a barů
• Příprava a plánování gastro provozu v návaznosti na akce (tiskové konference, menší
cateringy pro klienty apod.)
• Spolupráce s dodavateli větších cateringů a dalších externích subjektů
• Naplňování ekonomických cílů-tržeb
• Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení
• Plánování směn a vedení zaměstnanců
• Plánování a koordinace brigádníků na akce
• Odpovědnost za dodržování hygienických a bezpečnostních norem
• Správa skladového hospodářství zboží a surovin, objednávky apod.
• Kreativní činnost zejména v oblasti návaznosti gastra na program
Co očekáváme:
• SŠ/VŠ vzdělání
• Adekvátní praxe z obdobné provozní pozice
• Zkušenosti s vedením a motivováním zaměstnanců
• Spolehlivost, umět pracovat v týmu
• Aktivní přístup k práci
• Řidičský průkaz skupiny B
• Základní orientaci v oblasti Street Food
Co nabízíme:
• Hlavní pracovní poměr s výhledem na dobu neurčitou
• Motivující platové podmínky, fixní plat a bonusy na základě výsledků
• Prostor pro další vzdělávání
• Získání zajímavých zkušeností
• Volnost v nastavení interních procesů
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