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Název pracovního místa:       prodavač v podnikové kantýně 
 
Počet nabízených míst:       1  
 
Místo výkonu práce:  DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84 
471 27  Stráž pod Ralskem 

 
Stupeň mzdového tarifu:       4. 
 
Požadované vzdělání:        výuční list (výhodou obor prodavač) 
   
Další požadavky:   

• praxe v oboru výhodou, 

• zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, dobrý zdravotní stav, 

• znalost hygienického minima, 

• schopnost pracovat v týmu, 

• zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, důslednost, pečlivost. 
 

Pracovní náplň: 

• administrativní práce spojené s vedením provozní jednotky,  

• vedení provozní jednotky a zastupování provozářky v době nepřítomnosti na pracovišti, 

• samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýně spojený s úpravou na talíře, 
ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené, zmrazené formě, 

• přejímání, skladování, ošetřování a vystavování zboží, úklid, 

• inkaso peněz a vyúčtování tržeb, hmotná odpovědnost za svěřené hodnoty. 
 
Nabízíme: 

• zajímavé zaměstnání v oboru, 

• pevnou pracovní dobu (5–13 hodin), 

• nadstandardní zaměstnanecké benefity (dle platné kolektivní smlouvy a zásad FKSP): 
- 6 týdnů dovolené 
- měsíční prémie 
- mimořádná roční odměna 
- příspěvek na stravování 
- příspěvek na rekreaci 
- odměny při pracovních a životních výročích 
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.   

 
Nástup: 1. 4. 2023    
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Termín pro podání nabídky: 17. 2. 2023 
 

V případě zájmu o pracovní nabídku zašlete životopis na níže uvedenou adresu. 

 

Kontakt pro zájemce:  DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

Pod Vinicí 84 

471 27  Stráž pod Ralskem 

Mgr. Karolína Nosková 

personální oddělení 

📞+420 487 894 230 

e-mail: noskova@diamo.cz 

 

 

             

      

      

                                                          

                                                         

                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou 

smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, Stráž pod Ralskem, pokud bude 

uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině. 


