Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Anunt recrutare in cadrul SES 3
1.09.2015
SES 3 - „ARNIA TOURISM SRL” infiintat in cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/144460
„Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru - anunta demararea procesului de
recrutare.
SES 3 “ARNIA TOURISM SRL” are scop principal implementarea integrata a conceptului de
economie sociala prin crearea de locuri de munca pentru grupurile vulnerabile in domeniul alimentatiei
publice.

Ofera urmatoarele servicii:
- Servicii alimentatie publica
- Organizare de evenimente
- Oferirea de servicii/produse de alimetatie publica catre grupuri vulnerabile si catre persoane fizice
si juridice cu venituri medii.

Lucrator in bucatarie
Scopul
Exercitarea cunostintelor proceselor tehnologice de preparare a alimentelor.

Responsabilitati
- Raspunde de pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii
- Raspunde de respectarea normelor de igiena si securitate a muncii
- Raspunde de utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei
- Respecta cu strictete igiena personala (halat, boneta, incaltaminte) cat si igiena bucatariei
- Utilizeaza resursele existente exclusiv in interesul firmei.

Cerinte
- Asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor,
semipreparatelor si a preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare.
- Participa la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de
aprovizionare.
- Debaraseaza si asigura curatenia bucatariei.
- Face prelucrarile preliminare gatitului- sorteaza, curata, spala, divide si mai apoi gateste- fierbe,
frige, coace, prajeste.
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Bucatar cu norma de 8h/zi.
Cerinte:
- certificat de calificare/evaluare a competentelor profesionale ANC/CNFPA;
- experienta in domeniu minim 1 an;
Au prioritate persoanele care fac parte din grupuri tinta vulnerabile:
(a) Persoane de etnie romă;
(b) Persoane cu dizabilităţi;
(c) Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a
copilului;
(d) Familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale;
(e) Persoane afectate de boli ocupaţionale.
(f) Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
(g) Victime ale violenţei în familie;
(h) Femei în situaţii de risc (femei aflate în diverse situații de dezavantaj socio-profesional
:victime ale traficului de persoane, victime ale abuzului sau violenței, aflate în situația
precarității locului de muncă, femei cu calificări redundante);
(i) Persoane care trăiesc din venitul minim garantat;
(j) Persoane care locuiesc în comunităţi izolate;
(k) Victime ale traficului de persoane;

Data limita de transmitere a candidaturii este 7 septembrie 2015.
arniatourism@yahoo.ro
Tel. 0722.892.155 - Grigorii Claudia - Manager general

