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ٍ
ً
أيضا بدوام جزئي
طاه شغوف )ذكر/أنثى/آخر( ،يمكن
التركيز بشكل رباعي وإنجاز العمل بسرعة .تقديم جودة عالية على الطبق بشكل تعاوني .الطهي جيدًا داخل مطبخ صغير.
الشعور باألمان داخل فريق يتمتع بروح األسرة الواحدة ،يثق بك ويعتمد عليك .هكذا سيكون شعورك عند العمل في
Kartoffelhaus.
مطبخ صغير ،إبداعات رائعة
نظرا ألن مساحة
إذا كان بإمكانك الطهي بسرعة وبشكل مباشر ،فأنت في املكان الصحيح .تنظيم العمل محدد إلى حد كبير من خالل املكانً ،
املطبخ محددة بوضوح داخل املبنى املحمي .في مطبخنا نجمع بني التقاليد والتوجهات العصرية .ينصب تركيزنا على املكونات الجيدة ومن املهم
.بالنسبة لنا الطهي بإخالص وبطرق طهي صحية
عشق الطعام ،واحترام الناس ،ومساحة ألشياء جديدة
نظرا ألننا نحب الطعام والناس ،فإننا نتعامل مع كليهما بكل احترام .وهذا يتضمن بعض أنواع الحساسية وعدم تحمل بعض األطعمة .ومنهجنا
ً
تجاه ذلك يجعلنا خبراء حقيقيني في هذا املجال .قوائم الطعام املنفصلة ألطباق خالية من الغلوتني ،ونباتية ،وخالية من الالكتوز تضمن لنا
الوضوح وسهولة التعامل بشكل أفضل .كما تتيح قوائم الطعام اإلضافية املوسمية مساحة للتنوع والتجارب وحثنا على التحسني املستمر
.بخطوات بسيطة
لديك خبرة أو بدون خبرة :فن الطهي يجري في دمك
هل تريد الطهي ،هل أنت مهتم بنا وربما لديك مخاوف بسبب عدم وجود مهارات أو خبرة لديك؟ تعال فقط وسنتحدث عن ذلك .التعلم واكتساب
الخبرة يأتيان مع العمل .أهم شيء بالنسبة لنا هو أن تكون شغوفًا بالطهي وترغب في املشاركة مع فريق األسرة الواحدة .بمجرد أن تندمج في
مهتما بكرة القدم  -بل ولدينا ً
أيضا موضوعات أخرى شيقة  -بكل صدق! تعال ،ودعنا
وخصوصا إذا كنت
سير العمل ،سيأتي التحول سري ًعا.
ً
ً
!نتحدث سويًا
لديك
رغبة حقيقية في الطهي األصيل
ٍ
سنكون سعداء ج ًدا إذا كان لديك تدريب مهني كطاه ،وبالتالي يمكننا البدء على الفور .وعلى كل حال نحن خبراء ً
أيضا في
التدريب
-

أعني مفتوحة وآذان صاغية

-

مهارات لغوية بإحدى اللغات التي يتح َّدثها كريم ،أي األملانية أو اإليطالية أو العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية

-

استمتاع باملنتجات الطازجة عالية القيمة والجودة

-

مزاج جيد ومرونة في الحركة وشعور باملتعة عند العمل الجاد والسريع بالتعاون مع اآلخرين ،أي أن التقديم بامللعقة ليس له

!وجود .يجب أن تعمل بسرعة
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ستجد في انتظارك
-

فريق لطيف وودود ومستقر يدعمك ويرافقك أحيانًا إلى الجهات املختلفة إذا لم تكن متأك ًدا مما إذا كانت مهاراتك اللغوية كافية

-

مواعيد العمل من االثنني إلى الجمعة بد ًءا من الساعة  5مسا ًء ،السبت  -األحد مفتوح لتناول طعام الغداء والعشاء

-

مطبخ و  3زمالء لضمان سير العمل بسالسة عند الطهي

-

الكثير من طرق الطبخ والطهي الكالسيكية

-

حسن املذاق والهضم
الطهي على النار ،ألنه ُي ِّ
إرشاد وتدريب شامل من خالل كريم الذي يعرف جي ًدا ماذا يفعل

-

أطباق فريدة ليست موجودة في أي مكان آخر
طُهاة يهتمون بأن األمور تسير على ما يرام مع الجميع وأن كل واحد يشعر براحة تامة لدرجة أنه ليس هناك أحد يرغب في
املغادرة
-

ساعات العمل اإلضافية نادرة للغاية ،لذا يمكنك التخطيط لوقت فراغك

-

مهتما بذلك
تدريب متقدم إذا كنت
ً

-

دائما لالعبي فريق فرايبورغ الذين يأتون لتناول الطعام
تقوم بالطهي
ً
نوبة عمل تجريبية واحدة أو أكثر بأجر مدفوع حتى نشعر نحن وأنت ً
أيضا بأن األمور مناسبة

-

مقابل مادي الئق سوف نتحدث عنه سويًا بشكل شخصي .ليس عليك سوى إخبارنا بتصوراتك بشأن الراتب وساعات العمل

-

!عند املقابلة

املستقبل واألمان
في فرايبورغ أن ُيثبت قوته ويحتفظ بموظفيه حتى أثناء  Kartoffelhausعلى مدار  30عا ًما في مجال فن الضيافة والطهي استطاع خاللها
دائما .نتطلع إلى التعرف عليك وإلى إدارة األوقات القادمة
دائما بالتجديد ونحظى بسمعة طيبة ونخطط للحفاظ عليها
جائحة كورونا .نحن نقوم
ً
ً
.التي نأمل أن تكون آمنة ،وإلى االحتفال بالنجاح معك
Tel. 0171 – 3672002 oder bettina@daskartoffelhaus.de
!تواصل معنا من خالل الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني وسنحدد موع ًدا لنتعرف على بعضنا البعض
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