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Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání 

Tematická oblast: Komunikace – administrativní a 

prakticky odborný projev 

 Dle ŠVP 

Předmět: Český jazyk 

Výstižný popis způsobu 

využití, případně 

metodické pokyny: 

 

Pracovní list je určen k procvičení 

schopnosti žáků písemně 

komunikovat s potencionálním 

zaměstnavatelem formou odpovědi 

na inzerát 
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Odpověď na inzerát 

 
1. Pozorně si přečti následující inzerát. 

 
Hotel Bohemia v Ústí nad Labem přijme pracovníka na pozici Snídaňový kuchař 

Požadujeme: - vyučení v oboru  
                      - zájem o vzdělávání se a kariéru v hotelové kuchyni 
                      - praxe v oboru vítaná  
                      - profesionální vystupování a jednání  
                      - samostatnost, flexibilitu, iniciativu, dynamickou osobnost  
                      - vyskou míru zákaznické orientace 

Nabízíme: - příjemné pracovní prostředí luxusního hotelu  
                  - práci pod vedením zkušeného šéfkuchaře 
                  - možnost profesního i osobního rozvoje  
                  - zázemí mezinárodního hotelového řetězce  
                  - práci v mladém a dynamickém týmu  
                  - zajímavou a rozmanitou náplň práce  
                  - odpovídajíci platové ohodnocení 

Náplň práce: - samostatně připravuje a upravuje studená i teplá jídla - snídaně 
                      - kontrola zboží 
                      - příprava a úprava produktů 
                      - dohled nad dodržováním bezpečnostních a hygienických předpisů 
                      - úkolování pomocných sil v kuchyni 

Místo pracoviště: Ústí nad Labem 

Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek 

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva 

Benefity: sleva na firemní výrobky/služby, vzdělávací kurzy, školení, závodní stravování, 
občerstvení na pracovišti, firemní akce 

Požadované vzdělání: odborné vyučení bez maturity 

Pozice je vhodná pro absolventy 

Kontakt: hotel Bohemia, Ústí nad Labem, Hlavní třída 22/189 

               Vedoucí provozu Ing. Anna Karchňáková  -  KarchnakovaA@seznam.cz 

 

 



2. Napiš odpověď na inzerát skládající se z motivačního dopisu a 
strukturovaného životopisu. 

Poznámka: inzerát je smyšlený, předpokládejme však, že byl uveřejněn na stránkách pracovního portálu 
www.jobs.cz. 
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