BARMAN / KA v DEPO2015
V březnu 2022 otevíráme v DEPO2015 kavárnu s bistrem konečně ve vlastním provozu!
Tvoříme úplně nový koncept - chceme navázat na atmosféru, se kterou už je naše DEPO dávno
spojené (festivaly, výstavy, veletrhy, food markety a řemesla). Proto volíme kuchyni, do které je
vidět, a ve které se jídlo finišuje přímo před zrakem zákazníka. Také nás čeká změna celého
brandu a interiéru kavárny. Další velkou změnou bude kompletně nový tým!
Zaujalo tě to? Chceš se stát členem party, která bude tvořit nový obraz kavárny v DEPO2015?
Možná hledáme právě tebe!
Koho hledáme?
• Někoho s praxí na place nebo za barem
• Člověka, který umí připravit skvělou kávu a zvládne připravit i dobrou snídani či teplý
sendvič
• Nadšence, kterého práce za barem těší a bude se starat naše zákazníky
• Zaměstnance, který bude pečovat o kavárnu, bistro a všechny její součásti
• Kolegu, který je spolehlivý, samostatný a je týmovým hráčem
• Výhodou je baristický kurz a znalosti kolem přípravy kávy a latte art
• Další předností je se základní orientace v oblasti Street Food

Co nabízíme?
• Férovou smlouvu s celou výplatou na pásce
• Další finanční bonusy na základě výsledků
• Pravidelnou pracovní dobu Po – Ne do 18:00
• Noční akce zaplaceny jako přesčasy
• Hlavní pracovní poměr s výhledem na dobu neurčitou
• Příležitost být součástí nového týmu kavárny a bistra
• Nestereotypní náplň práce v kreativním prostředí DEPO2015
• Benefity v podobě volných vstupů na kulturní akce
• Uplatnění vlastní kreativity
• Zázemí stabilní společnosti
• Prostor pro další vzdělávání
Zaměstnavatel:
Plzeň 2015, zapsaný ústav
Presslova 2292/14
301 00 Plzeň
IČO: 29109124

Nástup: 1. 3. 2022
Životopis zasílejte do 13. 2. 2022 na valdmanovae@depo2015.cz.
Zasláním svého životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů pro účely
tohoto výběrového řízení. Více informací ke zpracování osobních údajů naleznete na:
https://www.depo2015.cz/o-nas-ag65/informace%20ke%20zpracovani%20osobnich%20udaju-a2340
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