
 

 

A ZSIDAI CSOPORT 
MAGYARORSZÁG EGYIK VEZETŐ 

GASZTRONÓMIA CÉGCSOPORTJA 

PULTOST 
KERES A CSAPATÁBA 

 
 

Imádod a pörgést? Élvezed azt a hangulatot, amikor tele van az étterem vidám, 
felszabadult vendégekkel? A Baltazár különleges hangulatát, egyedi design-ját annak is 

köszönheti, hogy egy varázslatos Boutique Hotel éttermi része, így ugyanazt az életérzést 
tükrözi a belső tér kialakítása.  

 
 

AMIT NYÚJTUNK: 
 

• igazságos, munkád minőségével arányosan magas fizetés 
• elhivatott szakmai tulajdonos és csapat 

• tőkeerős, biztos háttér (a hotel folyamatosan működött a pandémia alatt/után is) 
• egy cégcsoportban fogsz dolgozni, amelynek több, mint 10 étterme van Budapesten, így 

kipróbálhatod magad máshol is 
• kiegyensúlyozott óraszámok télen és nyáron 

• fantasztikus, barátságos, jószándékú munkatársak 
• fejlődési lehetőség magasabb pozícióba 

• 30% kedvezmény minden éttermünkben próbaidőszak után 
• személyzeti étkezés 

• folyamatos szakmai tréningek.  
 

 
ELVÁRÁSOK: 

 
• Minimum középfokú végzettséggel rendelkezel. 

• Legalább 1-2 éves tapasztalatod van pultos / báros pozícióban. 
• Az italok, borok alapismeretén túl folyamatos fejlődésre vágysz. 

• Figyelmességeddel és precíz munkáddal szeretnél sok pénzt keresni. 
• Fontos, hogy profin végezd a munkád és közben jól érezd magad. 

• Éttermi-társalgási szinten beszélsz angolul. 
 
 

ELŐNY: 
 

• Sommelier végzettség, vagy széleskörű borismeret mindenképp előny. 
• Bártender, vagy barista végzettség szintén előny, de nem szükséges. 

• Külföldi munkatapasztalat előny, de nem feltétel. 
 

 



 

 

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: 
 

Olyan pultos–báros kollégát keresünk, aki csupa mosoly, könnyen megérteti magát 
munkatársaival, hosszú távon tervez, illetve ismeri és szereti a nemzetközi ételeket - 

italokat, imád szívvel-lélekkel fantasztikus koktélokat mixelni és finom kávét főzni. Az italok 
elkészítésén túl, az étterem és a hotelvendégek közvetlen kiszolgálása is a feladatod, 
így lelkes, nyitott személyiséggel rendelkező csapatjátékost várunk közösségünkbe.   

 
Rád van szükségünk, ha büszkeséggel tölt el, hogy minden vendég fantasztikusan érzi 

magát. Mindenkivel tudsz váltani néhány vidám, könnyed párbeszédet, mindezt 
magabiztosan angolul is.  Jó érzéssel tölt el a nap végén, hogy tudod, a vendégek nagy 

része vissza fog térni, nem csupán az ínycsiklandozó Josper grill ételek és 
a hangulatos helyszín miatt, hanem azért is, mert különleges élményben volt 

része és ebben a Te munkádnak óriási része volt!  
 
 

JELENTKEZÉS: 
karrier@zsidai.com 


