
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Кухар 5 розряду  

їдальні  

Барського ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Приготування страв та кулінарних виробів масового попиту із застосуванням 

різних способів теплової кулінарної обробки.  

 Підготовка  необхідних компонентів та варіння бульйонів прозорих з м’яса, птиці, 

заправних супів, борщів, розсольників, юшок,  

 Виготовлення гарячих та холодних соусів  

 Виготовлення біфштексів, тушкування м’яса. Випуск холодних страв та закусок. 

 Приготування напоїв, солодких страв.  

 Виготовлення виробів з тіста. 

 Формування та порціонування готових страв.  

 Підготовка напівфабрикатів для приготування страв. 

 Видача виготовлених страв, обслуговування працівників. 

 Миття посуду та інвентарю. 

Необхідні навички та знання:   

 Вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та 

інженерія” (спеціальність “Технологія харчування") чи професійно-технічна освіта з 

присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник”  

 за професією кухаря 5 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і 

стаж роботи за професією кухаря 4 розряду не менше 2 років та кваліфікаційна атестація 

на виробництві з присвоєнням 5 розряду. 
 Рецептуру і технологію приготування їжі 

 Вимоги до якості і терміни зберігання продуктів 

 Знання ведення касових операцій 

 Кваліфікаційне посвідчення за професією «кухар» 

 Правила користування обладнанням їдальні 

 

Особисті компетенції: 

 Відповідальність; 

 Ініціативність; 



 Дисциплінованість  

 

Ми пропонуємо:   

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення;   

 Можливість горизонтального та вертикального росту;   

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування;   

 Компенсація оренди житла у випадку релокації;   

 Офіційний дохід (фіксований оклад та квартальні бонуси);   

 Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів);   

 Гнучкий графік в рамках 8-годинного робочого дня;   

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, гонки, 

туристичні поїздки, в тому числі для дітей);   

 Розвиток hard та soft skills за рахунок компанії;   

 Програми розвитку керівників   

   

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом 

рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче середовище, 

в якому враховані відмінності кожного працівника.   

Місце роботи: Вінницька обл., Барський р-н, Митківська сільська рада, 

долина"Ільницького О.О.", урочище 1 Б 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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