
*** ENGLISH BELOW *** 
 
 
Kuchař/ka do Spojky Karlín 
 
Popis pracovní pozice:  
Nabízíme práci v perspektivní restauraci Spojka Karlín, s moderním zázemím. Chcete se 
naučit vařit podle autentických receptů mezinárodního týmu? Zajímá vás flexitariánství, nebo 
jste o něm nikdy neslyšeli, ale máte chuť se učit novým věcem a rozvíjet své vlastní nápady? 
Dejte nám vědět! Máme bohaté zkušenosti i se zaměstnáváním cizinců a vyřizováním 
pracovních víz.  
 
Požadujeme:  
- základní praxi v oboru, vše ostatní vás rádi naučíme  
- ochota učit se novým věcem  
- spolehlivost a schopnost pracovat s vysokým nasazením  
- angličtina na základní úrovni 
 
Nabízíme:  
- práce v perspektivní restauraci s novým moderním zázemím  
- přátelský mezinárodní kolektiv, férové jednání 
- rozmanitá práce, kuchyň zaměřená na flexitariánství  
- vlastní rozvoj, inspirace autentickou mezinárodní kuchyní 
- zkušenost se zařizováním pracovních víz pro cizince 
- odpovídající platové ohodnocení  
- práce na krátký / dlouhý týden  
- zaměstnanecké slevy 
- nástup ihned 
 
 



Chef in Spojka Karlín 
 
Job description: 
We offer work in a perspective restaurant with modern facilities, Spojka Karlín. Do you want 
to learn to cook according to the authentic recipes of our international team? Are you 
interested in flexitarianism, or have you never heard of it, but do you want to learn new 
abilities and develop your own ideas? Let us know! We also have extensive experience in 
employing foreigners and processing work visas. 
 
We require: 
- basic practice in the kitchen, we will be happy to teach you everything else 
- willingness to learn new things 
- reliability and ability to work with high commitment 
- basic English 
 
We offer: 
- work in a perspective restaurant with new modern facilities 
- friendly international team, fair dealing 
- diverse work, kitchen focused on flexitarianism 
- own development, inspiration from authentic international cuisine 
- appropriate salary evaluation 
- work for a short / long week 
- employee discounts 
- start immediately 
- arrangement of work visas for foreigners 
 


