SANA
HER GÜN AYNI İŞTAHLA GİDECEĞİN

BİR İŞ TEKLİFİMİZ VAR
Grubumuzun yeme - içme sektöründe faaliyet gösteren firması bünyesinde
görevlendirilmek üzere, kız / erkek çalışma arkadaşları arıyoruz.

• Kariyer hedefinde yiyecek - içecek sektörü başrolde ise,
• Güler yüzlü, dinamik ve takım çalışmasına yatkınsan,
• Yaptığın her işe tutkuyla bağlıysan,
• Pozitif iletişim kurabiliyorsan,
• Misafir memnuniyeti olmazsa olmazın ise,
• Kişisel bakımına özen gösteriyor, diksiyonuna dikkat ediyorsan,
• Hafta sonları dahil vardiyalı çalışabileceksen.

Garson / Komi
olarak görevlendirilmek üzere CV’ni
ik@asmira.com.tr adresine bekliyoruz.

asmira.com.tr

SANA
HER ÇORBADA TUZUNUN BULUNACAĞI

BİR İŞ TEKLİFİMİZ VAR
Grubumuzun yeme - içme sektöründe faaliyet gösteren firması bünyesindeki
Tapasmira ve Container Cafe şubelerinde görevlendirilmek üzere,
kız / erkek çalışma arkadaşları arıyoruz.
• Gastronomi Lisans, Aşçılık Ön Lisans veya
Aşçılık Lisesi mezunu,
• Türk ve dünya mutfağına hakim,
• Menü planları ve modelleri araştırıp hazırlayacak,
• Menüde bulunan yemekleri hazırlayıp hazırlattıracak,
• Mutfak içerisindeki iş akışını düzenleyecek,
• Günlük yemeklerin tat, lezzet ve diğer kontrollerini
yaparak servise sunulmasını sağlayacak,
• Yıllık malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanmasında
idari kadroya yardımcı olacak,

• Depo süreçlerini yönetip kontrol edecek,
• HACCP, Gıda Güvenliği ve hijyen hususlarında
bilgi sahibi,
• Misafir ve çözüm odaklı hizmeti benimsemiş,
• Gelişime ve mesleki yeniliklere açık,
• Dış görünümüne önem veren,
• Detaycı, dikkatli ve titiz çalışan,
• İletişimi kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın.

Şef
adaylarının CV’lerini
ik@asmira.com.tr adresine bekliyoruz.

asmira.com.tr

SANA
DENİZ DALGASIZ, BEN DENİZSİZ OLMAM DİYECEĞİN

BİR İŞ TEKLİFİMİZ VAR
Grubumuzun marin sektöründe faaliyet gösteren firması bünyesinde
görevlendirilmek üzere, erkek çalışma arkadaşları arıyoruz.

• Takip, Kontrol ve Raporlama becerilerine güvenen,
• Kalite, verimlilik, güvenlik ve kayıp önleme konularında etkin ve verimli hizmet sunmak için
departmanın operasyonel işlevlerini uygulayan, geliştiren ve sürdüren,
• Organizasyon içerisindeki diğer birimlerle sürekli iletişim içerisinde bulunan,
• Operasyonel olarak performans, birim maliyet, kapasite kullanımı, iş hacmi gibi konularda
hedeflerin belirlenmesine katkı sağlayan,
• Dış görünüşüne özen gösteren,
• Yeniliğe ve gelişime açık,
• İletişim yeteneği kuvvetli.

Marin Elemanı
olarak görevlendirilecek adayların
ik@asmira.com.tr adresine bekliyoruz.

asmira.com.tr

