
Працівник сервісу (ч/ж/і) -  харчування 

пацієнтів  
 

Ми є дочірнім підприємством СТК, наша місія - надання усіх послуг, які 

стосуються пацієнтів клініки. Починаючи з 2012 року СТК Коттбус, яка 

сама налічує понад 2 500 співробітників, довіряє надання послуг третинного 

ряду Thiem-Service-GmbH. А з 2018 року портфель послуг Thiem-Service-

GmbH поступово розширюється і виходить на більш високий професійний 

рівень. 

 

 

Нам терміново потрібен 
 

Працівник сервісу  (ч/ж/і) – харчування пацієнтів 

 

Ваші обов'язки 

 Сервіс-орієнтоване опитування пацієнтів щодо меню   

 Роздача холодних і гарячих напоїв за допомогою буфетного візка 

 Порціонування обідніх страв відповідно до специфікацій 

 Прибирання та миття посуду після всіх прийомів їжі 

 Контроль запасів, включаючи замовлення та складування 

 Контроль, очищення та догляд за обладнанням, мобільним буфетним 

візком, робочими кімнатами тощо 

 Обслуговування столів і тумб у пацієнтських кімнатах 

 Виконання побажань пацієнтів, наприклад, організація щоденної газети, 

поповнення телефонних карток тощо. 

 
 

Вимоги 

 Професійний досвід роботи в готельному чи ресторанному секторі, а 

також в інших сферах обслуговування, або інший досвід роботи з 

людьми 

 Бажання спілкуватися з людьми  

 Емпатія та доброзичливі манери 

 Надійність, уважність, відповідальність та сервіс-орієнтований спосіб 

роботи  

 Акуратний зовнішній вигляд 

 Впевнене володіння німецькою мовою та розуміння на слух 



 В разі прийняття на роботу – санітарна книжка 

Ми пропонуємо 

 Багатогранна робота на умовах часткової зайнятості (20 - 30 

годин/тиждень) 

 Безстрокова угода 

 Оплата згідно з  TV TSG 

 Робоча форма + пральня 

 Довгострокове планування змін та відпусток 

 Графік роботи в системі ранньої і пізньої зміни з понеділка по неділю 

з 6:00 до 20:00 

 Регулярні навчальні курси 

 Недороге харчування в їдальні компанії 

 Пропозиції та заходи, спрямованні на зміцнення здоров'я 

співробітників  

 Корпоративні переваги – щедрі знижки на товари від відомих 

постачальників 

 

*Усі персональні формулювання в цьому оголошенні слід вважати гендерно 

нейтральними. 

 

 

Контакти 

 
Ми будемо раді відповісти на ваші перші запитання щодо вакансії за 

телефоном 0151-59 88 63 56 (7.30 – 8.30, 13.00 – 16.00) або на 

n.strokan@ctk.de. Ваш особистий консультант – Наталія Строкань. Ми 

говоримо українською! 

Додаткову інформацію про клініку можна знайти на нашому веб-сайті 

www.ctk.de. 
 


