
 

 

A ZSIDAI CSOPORT 
MAGYARORSZÁG EGYIK VEZETŐ 

GASZTRONÓMIA CÉGCSOPORTJA 

ÉTTERMI 
ÜZLETVEZETŐT 

HELYETTES 
KERES A CSAPATÁBA 

 
Szerinted mitől igazán jó egy étterem üzletvezető helyettes? Szerintünk attól, hogy 

minden körülmények között inspiráló és példamutató, egyfajta mentor attitűddel 
rendelkezik. Együtt lélegzik a hellyel és a csapatával, a munkafolyamatokban 

otthonosan, magabiztosan mozog, figyelembe veszi, hogy mindenki más, mégis 
egységben tartja a csapatot. Odafigyel az emberekre, átlátja a körülményeket, 
helyzeteket, folyamatosan visszajelzést ad, bízik az embereiben, a csapatában és 
benne is 110%-ig megbízhat és számíthat rá a saját vezetője. Magadra ismertél? 

 
AMIT NYÚJTUNK: 

 
● Szakmai tulajdonosok, bevált, nemzetközi sztenderdek, szakmai tréningek 

● Kiváló és rendkívül tiszta munkakörnyezet 
● Biztos, stabil, tőkeerős háttér 

● Egész évben magas, kiegyenlített jövedelem 
● Különböző juttatási csomagok közül választhatod ki a számodra legmegfelelőbbet 

● Teljesítményarányos bónusz lehetősége többféle opcióban, havi prémium, negyedéves 
bónusz, 13. havi fizetés 

● Törvényileg előírt, fizetett szabadság 
● Edzőterem és uszoda használati lehetőség 

● 50% kedvezmény éttermeinkben, cégcsoporton belül 
● Díjmentes parkolás munkaidőd alatt 

●  Munkaruha támogatás 
● Tanulmányi támogatás 

 
 

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: 
 

● Követed és büszkén közvetíted Jamie Oliver emberközpontúságát 
● Koordinálod és megszervezed a floor csapatot és az együttműködést a 

● Chef-el és csapatával 
● Üzletvezetői teendőket is ellátsz a vezetőd távollétében 

● Kapcsolatban vagy a vendégekkel 



 

 

● Kontrollált készlet- és munkaerőgazdálkodást folytatsz a Vezetőddel együtt 
● Magabiztosan tréningezed a munkatársaidat 

● Ötleteiddel, javaslataiddal hozzájárulsz az étterem gazdaságos működtetéséhez 
 

● Az étterem koordinálásával kapcsolatos operatív és adminisztrációs teendőket ellátod. 
 

ELVÁRÁSOK: 
 

● Szenvedélyed a vendéglátás 
● Energikus, inspiráló személyiséged van 

● Képes vagy a teljes étterem szakmai felügyeletére, irányítására, gazdaságos 
üzemeltetésének biztosítására az éttermi üzletvezető közvetlen irányítása alatt. 

● Legalább 3 éves casual dining tapasztalattal rendelkezel 
● Rendszerben, madártávlatból is képes vagy gondolkodni 

● Szeretsz és tudsz is döntéseket hozni, és azokat megvalósítani 
● Két különböző igényt harmonizálsz: A tulajdonosok üzleti elvárásait szemelőtt tartva a 

munkatársaid emberi igényeit is figyelembe veszed. 
● Példamutatóan, aktívan részt veszel a munkában 

● Jól szervezett és struktúrált vagy 
● Nyíltan, asszertív módon kommunikálsz 

● Odafigyelsz a munkatársaidra, gondoskodsz róluk, inspirálod őket 
● Tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezel. 

 
JELENTKEZÉS: 

 
Ha tetszik a lehetőség, bátran pályázz akkor is, ha nem mindenben felelsz meg a 
leírtaknak. Rugalmasak vagyunk és gyors a kiválasztási folyamatunk, így mielőbb 

küldd el önéletrajzod erre az email címre: 
 

karrier@zsidai.com 


