
Керуючий їдальнею 

 
 
Наші очікування щодо Вас: 
  

 Повна або базова вища освіта за напрямком «Харчова технологія та інженерія».  

 Стаж роботи за спеціальністю в сфері організації харчування: для спеціаліста - 

не менше 1,5 року, для бакалавра та молодшого спеціаліста – не менше 2 років. 

 Навики в роботі з ПК, в тому числі в програмному забезпеченні SAP, в межах 

виконуваної роботи 

 Пунктуальність, відповідальність, вихованість, бажання працювати, вміння 

швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення,  

 комунікація з підлеглими та споживачами 

 
Що Ви будете робити: 

 

 Здійснює керівництво роботою їдальні та працівниками їдальні, направленою на 

забезпечення високої якості приготування їжі та обслуговування працівників. 

 Перевіряє наявність супровідних документів на товари, що надходять до їдальні, 

сертифікату відповідності державній системі сертифікації, посвідчення про якість.  

 Розглядає пропозиції щодо додаткових видів послуг та розширення асортименту 

страв та напоїв, розробки нових, фірмових видів продукції. 

 Розробляє асортиментний перелік страв, кулінарних, кондитерських виробів, 

напоїв та погоджує його з територіальними органами санітарного нагляду. 

 Контролює: приготування продукції власного виробництва згідно нормативних 

документів, включаючи в меню страви раціонального та дієтичного харчування ; 

приготування страв, кулінарних виробів, кондитерських виробів, напоїв, які 

затверджені асортиментним переліком; додержання належного рівня 

обслуговування споживачів, правил роботи їдальні, встановленого порядку 

розрахунків із споживачами та інформування їх про ціни.  

 Організує контроль за технологією та якістю виготовлення їжі, оформленням страв 

на належному рівні; організує і забезпечує сезонну закладку овочів і фруктів. 

 Складає калькуляційні картки, меню, денний забірний лист та веде по ним 

розрахунки. 

 Забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинної бухгалтерської 

документації за здійсненими господарськими операціями у відповідності з 

вимогами облікової політики. Від  імені  підприємства  одержує  товарно - 

матеріальні  цінності для забезпечення господарських потреб підприємства. 

Що ми Вам пропонуємо: 

 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Відрядження передбачені. 

 Місце роботи : Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Піщане, вул. 

Магістральна 1 

 

Якщо Вас зацікавила вакансія і Ваша кваліфікація відповідає вимогам чекаємо 

Ваше резюме та мотиваційний лист! 

 

Документи надсилайте на адресу: lukyanovich-np@tsoua.com   

   до 07.09.2021 року. 
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