
  

 

 

 

 

 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΣ 

 
Το Ξενοδοχείο FAROS HOTEL στην Αγία Νάπα, μέλος του Ομίλου Vavlitis Group ζητά να 
προσλάβει άτομα για να καλύψει τις  πιο πάνω θέσεις. 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 Προετοιμασία και παραγωγή των κρύων και ζεστών εδεσμάτων στα πρότυπα της 
μονάδας και σύμφωνα με τις οδηγίες του Chef. 

 Εφαρμόζει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ξενοδοχείου 
 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα ανατεθούν 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Σχετική Προηγούμενη πείρα 
 Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.  
 Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα, Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά 
 Γνώση του συστήματος HACCP θα εκτιμηθεί 
 Τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας όπως αυτές καθορίζονται από το 

Ξενοδοχείο 
 

Απολαβές & Ωφελήματα 

Προσφέρεται ελκυστικός μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας και 13ος Μισθός.  
 

Αιτήσεις 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο 
hr@faroshotel.com.cy αναφέροντας το ref. no. 20/189, όχι αργότερα από την Δευτέρα 
27/01/2020.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και θα ειδοποιηθούν μόνο οι 
υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. 
  

                        COOKS 

 
FAROS HOTEL  in Ayia Napa, member of Vavlitis Group, is currently seeking to recruit high 
caliber professionals  for the above positions . 
 

MAIN RESPONSIBILITIES 
 Applies the default standard recipes for all dishes in accordance with the instructions of 

the Chef. 

 Ensures timely preparation, decoration and presentation of food according to standard 

recipes 

 Ensures that the proper implementation of hygiene guidelines is applied 

 Applies the internal rules and regulations of the Hotel 

 Performs any other related tasks to be assigned 

 

QUALIFICATIONS 
 Previous relevant experience 

 Good knowledge of Greek and English language 

 Have a pleasant personality 

 Team work, professionalism 

 Knowledge of the HACCP system will be appreciated 

 

Compensation & Benefits 

A competitive remuneration package will be offered along and 13rd salary. 
 
Applications 
Interested candidates should submit their curriculum vitae to hr@faroshotel.com.cy mentioning 
the ref. no. 20/189, not later than Monday 27/01/2020. All applications will be treated in the 
strictest confidentiality and only eligible candidates will be contacted. 
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