
 

 
 

 

Dowiedz się więcej na www.ikea.pl/praca 

Kucharz (1/2 oraz 3/4 etatu), IKEA Retail, Katowice 
 
 
Dobrze się składa, że się spotkaliśmy. Patrzysz na świat inaczej niż większość ludzi.  Wierzymy, że wartości, 
jakimi się kierujesz są ważniejsze niż twoje dotychczasowe doświadczenie. Oferujemy stanowiska pełne wyzwań, 
odpowiedzialnych zadań i inspiracji do ciągłego rozwoju. W IKEA każdy dzień jest inny. Spójrz z nami na świat 
z innej perspektywy. 

 

 
O Tobie  
 
 praca w gastronomii, jedzenie i gotowanie dla innych - to Twoja pasja, 
 świetnie odnajdujesz się w pracy zespołowej, 
 jesteś entuzjastyczną osobą, która z łatwością nawiązuje kontakt z innymi (szczególnie z klientami), 
 jesteś osobą zorganizowaną i chętnie działającą z własnej inicjatywy, 

 masz gotowość do pracy także popołudniami i w weekendy, 
 znasz język angielski na tyle, żeby swobodnie obsłużyć obcojęzycznych klientów, 
 mile widziane - wykształcenie gastronomiczne. 

 
 

O stanowisku   

Jako kucharz będziesz dokładać wszelkich starań, by ludzie po zjedzeniu pysznego posiłku, który im 
przyrządzisz i zaserwujesz mieli ochotę wrócić do Ciebie na kolejne danie. Twoim celem jest zapewnienie 
przyjemnej atmosfery i oferty jedzeniowej, której nie można się oprzeć. Oferowanie wyśmienitego, 

jakościowego jedzenia po najniższych cenach to zadanie Twoje i Twoich współpracowników. Razem z nimi 
chcesz dać odwiedzającym „smakowity powód”, by wracali jeszcze wielokrotnie. 
 
Główne zadania 

 
 przygotowywanie i serwowanie posiłków w Restauracji oraz stołówce pracowniczej, 
 zapewnianie jakości, świeżości, efektywności oraz atrakcyjnej prezentacji asortymentu, 
 podchodzenie z pasją do serwowanych produktów i ciągłe uczenie się o ich zawartości, pochodzeniu i 

innych zaletach, a także dzieleniu się swoją wiedzą z klientami i pracownikami, 
 wychodzenie naprzeciw i obsługiwanie klientów z troską i uwagą, 
 patrzenie na swój obszar oczami klientów i inicjowanie codziennych rozmów z nimi tak, by uzyskiwać 

stałe informacje zwrotne o ich doświadczeniach, a także poznawać ich potrzeby i życzenia. 
 

Chcemy 
 

 abyś został z nami na dłużej - zapewniamy umowę o pracę, 

 abyś rozwijał się #potwojemu – stworzymy ścieżkę rozwoju, która będzie odpowiadała na Twoje 

potrzeby, 
 zadbać o poczucie bezpieczeństwa Twoje i Twojej rodziny - oferujemy opiekę medyczną i plan emerytalny 

oraz ubezpieczenie NNW,  
 doceniać Twoje osiągnięcia,  
 dać Ci możliwość wyboru dodatkowych benefitów - o szczegółach przeczytaj tutaj.  

 

 
Spodziewamy się, że rynek artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce potroi się do 2035 roku, z IKEA 
jako liderem branży. Grupa IKEA jest światowym liderem w urządzaniu domu. Jesteśmy firmą, która 
kieruje się wartościami, a domowe życie jest naszą prawdziwą pasją. Naszą wizją jest tworzenie 
lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. 

 

http://www.ikea.com/ms/pl_PL/this-is-ikea/working-at-the-ikea-group/pracuj-w-ikea.html#work-benefits

