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JOB DESCRIPTION – COOK B  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β 

 

 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, Λεμεσός 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:  Προϊστάμενο Κουζίνας 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ:  Υπεύθυνος για την προετοιμασία και την παρασκευή τροφίμων βάση 

συγκεκριμένων απαιτήσεων όπως αυτές καθορίζονται από το Νοσοκομείο. 
 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
 

1. Δίπλωμα ή πτυχίο πανεπιστημίου στις Μαγειρικές Τέχνες. 
2. Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε παρόμοια θέση σε επαγγελματική κουζίνα. 
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. 
4. Τριβή σε θέματα HACCP, ISO, TUV, είναι πλεονέκτημα. 
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο. 
6. Βασική γνώση / χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office. 

 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: 
  

1. Ετοιμασία φαγητού και ειδών ζαχαροπλαστικής σύμφωνα με τις τυποποιημένες μερίδες, τις συνταγές 
και τις μεθόδους μαγειρέματος, όπως αυτές εκδίδονται από τον Προϊστάμενο Κουζίνας. 

2. Υποστηρίζει τον Προϊστάμενο Κουζίνας στις παραγγελίες τροφίμων. 
3. Αναφέρει άμεσα στον Προϊστάμενο Κουζίνας θέματα που αφορούν την ποιότητα του εξοπλισμού και 

των τροφίμων ή θέματα ελλείψεων. 
4. Διατηρεί την περιοχή που εργάζεται καθαρή με βάση τα πρότυπα υγιεινής. 
5. Χειρίζεται, αποθηκεύει, κωδικοποιεί και περιστρέφει όλα τα προϊόντα σωστά και σύμφωνα με το 

σύστημα FIFO σύστημα (first in first out = αποθηκεύεται πρώτο καταναλώνεται πρώτο). 
6. Χρησιμοποιεί τα Μέσα Ατομικής Προστασίας. 
7. Εν την απουσία του Προϊστάμενου Κουζίνας παρακολουθεί και καταγράφει τις θερμοκρασίες των 

ψυγείων και παραλαμβάνει προϊόντα. 
8. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ. 
9. Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, οδηγίες και μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη και τον έλεγχο 

εξάπλωσης των μικροβίων στο Νοσοκομείο. 
10. Μεριμνά για τον ασφαλή και εμπιστευτικό χειρισμό πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των 

ασθενών, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες  της Πολυκλινικής. 
11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν από τον Προϊστάμενο Κουζίνας ή άλλη αρμόδια 

προϊστάμενη αρχή. 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careers@ygiapolyclinic.com 

http://www.ygiapolyclinic.com/gr/

