Макдоналдс - РЕСТОРАНТСКИ СЛУЖИТЕЛИ
1. Данни за фирмата:
 Наименование:”Сънфудс България“ЕООД, лицензьор на Макдоналдс в
България
 Адрес:гр.София, бул.“Проф.Цветан Лазаров“48
 Предмет на дейност: Верига за ресторанти за бързо обслужване“
 Лице за контакт (телефони, e-mail):Михаела Такева, 02/9604020,
job@bg.mcd.com
2. Търсена позиция:
 Длъжност: Ресторантски служители
 Месторабота:Макдоналдс ресторантите в гр.София
 Описание на дейностите:Обслужване на клиенти, приготвяне на храна
3. Изисквания към кандидатите:
 Образование: Средно
 Професионален опит: Не се изисква
 Допълнителни умения: Не се изискват

Личностни качества: Ориентация към клиента, комуникативност, работа
в екип.
4. Условия на труд:
 Работно време: Гъвкаво работно време
5. Необходими документи:
 Автобиография
6. Допълнителна информация или изисквания:
Работата в Макдоналдс има големи предимства – гъвкаво работно време, екип от
ентусиазирани и млади хора, сериозно обучение и възможност за развитие. 95% от
мениджърите в компанията са започнали своята кариера като Ресторантски
служители.
Макдоналдс в България има акредитация по престижния международен стандарт
Investors in People, който ни подрежда между световните компании, които постигат
своите високи бизнес резултати чрез успешно управление на най-ценния ресурс – хората.

Нашата визия за хората
За да постигнем нашата цел – да бъдем най-добрата верига за бързо обслужване в
света, ние се стремим всеки наш служител да се чувства значим, ценен и горд от своята
работа, за да се развива напред. Накратко, ние се стремим да бъдем сред най-добрите
работодатели във всяка държава по света.

10 причини за работа в Макдоналдс
* Реални възможности за професионално израстване
Вашият път на успеха: Ресторантски служител – Инструктор – Мениджър – Втори
асистент мениджър – Първи асистент мениджър – Управител на ресторант
Макдоналдс – Оперативен Консултант
* Успешно съчетаване на кариера и образование
Вътрешно фирмено обучение. Придобиване на знания, умения и компетенции полезни за
цял живот.
* Дългосрочна кариера в голяма международна компания с утвърдени стандарти на
работа, доказан лидер в своята област.
* Конкурентно и сигурно заплащане. Постоянно растящо заплащане, с бонуси при
отлично представяне.
* Гъвкаво работно време. Възможност за работа между 4 и 8 часа на ден.
* Отлични условия на труд. Безплатна униформа, сигурност на работното място,
безопасна и комфортна работна среда.
*Екип от над 1000 млади души. Тук се създават приятелства за цял живот.
* Мотивационни програми - Стипендиантска програма, партита, възможност за
работа в най–големите морски курорти в страната, награди, спортни състезания,
подаръци...
* Нулева дискриминация. Имате равен шанс за развитие независимо от пол, религия или
раса.
* Независимост. Разполагате с лични средства и сте независим в решенията си.
Обучение
Обучението е много важна част от работата в Макдоналдс и започва още от първия
работен ден. Инструктори, мениджъри и други служители ще работят рамо до рамо с
теб, за да те запознаят с работата. Обучението продължава по време на цялото ти
развитие в системата на Макдоналдс. Ние полагаме усилия за изграждането на приятна
работна среда, която ще ти помогне да покажеш и развиеш целия си потенциал.
В края на 2005 г. Центърът за обучение на Макдоналдс в България получи лиценз от
Министерството на образованието за „Център за професионално обучение”. В
допълнение, твоята работа в Макдоналдс ще ти помогне да придобиеш умения за работа
в екип, работа с клиенти, управление на времето, комуникация, ръководни умения.
За да кандидатствате, изпратете автобиография с актуална снимка на адрес:
job@bg.mcd.com
Дата:30,09,2015г.

Възложител:“Сънфудс България“ЕООД

