
 

 

A ZSIDAI CSOPORT 
MAGYARORSZÁG EGYIK VEZETŐ 

GASZTRONÓMIA CÉGCSOPORTJA 

CUKRÁSZT 
KERES A CSAPATÁBA 

 
 

Szenvedélyed a cukrászati szakma? Büszke lennél, ha az általad készített süteményeket 
szolgálnák fel a város legelegánsabb rendezvényein, pl. egy esküvőn a Budai Várban, vagy 
egy fogadáson a Magyar Állami Operaházban? Ha a válaszod igen, akkor nálunk a helyed!  

Az idén 40 éves családi manufaktúránk népszerű éttermek (pl. Jamie Olivér éttermei), 
boutique hotelek és előkelő rendezvényhelyszínek számára készít és szállít Zuki márkanév 

alatt kézműves cukrászati és egyéb készétéleket, amelyek magas minőségi 
követelményeknek felelnek meg. 

 
 

AMIT NYÚJTUNK: 
 

• Stabil munkahely egy megbízható, tőkeerős cégcsoportnál. 
• Télen-nyáron, egész évben kiegyenlített munkaterhelés (nem szezonális). 

• Versenyképes kereset. 
• Kiszámítható, egy műszakos nappali munkarend. 

• 5 munkanap, 2 pihenőnap. 
• Kiváló munkafeltételek: biztonságos, modern munkakörülmények. 

• Hosszú távú karrierlehetőség. 
• Szakmai fejlődési lehetőség, továbbképzések a cégcsoporton belül. 

• Nemzetközi munkakörnyezet. 
• 30% kedvezmény éttermeinkben. 

 
ELVÁRÁSOK: 

 
• Pontosan, precízen végrehajtod a rád bízott feladatokat, betartod a receptúrákat. 
• Igényed van a folyamatos fejlődésre, fejlesztésre, örömmel dolgozol ki új recetúrákat, 

javaslatokat a vezetőség felé. 
• Lételemed a szervezettség, önállóan is képes vagy harmonizálni a munkafolyamataidat. 

Amit megígérsz, azt tűzön-vízen át megvalósítod. 
• Fontos számodra a jó hangulatú csapatmunka, örömmel tölt el, hogy rád minden 

körülmény között számíthatnak. 
• Nyugodtan kezeled az időnyomást, a terhelés nem zökkent ki, sőt inspirál a még jobb 

teljesítményre. 
 

 
 
 



 

 

 
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: 

 
• Az ételeink nagy mennyiségben, receptúra szerint történő elkészítése. 

• Új recetúrák kidolgozása, javaslattétel az újításokra, folyamatos fejlesztésre mind a 
hagyományos, mind pedig a "mindenmentes" cukrászati termékek tekintetében. 

• Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása. 
• Nagykonyhai berendezések üzemeltetése és a gépek, eszközök felelősségteljes használata. 

• A magas higiéniai követelményrendszer betartása. 
 

 
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I): 

 
• Szakmunka 
• Cukrász, Pék 

 
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS: 

 
● Nem igényel nyelvtudást 

 
 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
 

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 
 

 
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 az alábbi email címre: 
 

karrier@zsidai.com 


