
Provozní manažer – zmrzlinárny v centru Prahy 

Hledáme Provozního manažera pro zavedenou síť zmrzlinárny s pěti pobočkami v Praze. Vyrábíme 

a prodáváme nejlepší zmrzlinu v Praze. Jsme znalci původních řemeslných výrobních postupů 

zmrzliny a jejich uplatnění v moderní gastronomii. Jsme zastánci výroby zmrzliny ze základních 

surovin bez používání tzv. bází. 

Náplň práce: 

• Zodpovědnost za řízení provozu a personálu sítě pěti zmrzlináren a přibližně 150 stálých 

zaměstnanců a brigádníků. Cílem je vysoká zákaznická spokojenost a zajištění bezvadných 

prodejních podmínek prémiové zmrzliny. 

• Řízení personálu – denní kontakt s vedoucími či jejich zástupci, jejich motivace, 

spolupodílení se na řízení personálu na jednotlivých pobočkách 

• Motivace personálu (mzdy, odměny, soutěže, …) 

• Optimalizace personální struktury 

• Řízení náborového procesu (nábor vedoucích či zástupců, podpis DPP s brigádníky, 

pracovně-právní administrativa ve spolupráci s účetní,..) 

• Dohled nad oběhem peněz (kontrola vyplácení mezd, odvod peněz z pokladen, …) 

• Řízení provozních procesů (kontrola inventur zásob, řízení technického servisu, řízení 

objednávkových procesů na prodejnách, držení optimálních skladových zásob, vytváření a 

kontrola provozních manuálů, ...) 

• Zodpovědnost za dodržování všech zákonných povinností se vztahem k provozu a 

připravenost na kontroly ze strany státních dohledových orgánů: HACCP, BOZP, ČOI apod. 

• Řízení podle hlavních ekonomických ukazatelů (personální náklady, hrubá marže, cílování 

tržeb) 

• Řízení zákaznické spokojenosti (mystery shopping,..). 

• Spolupráce s vedením v oblasti rozvoje produktů 

• … 

Nabízíme: 

• Rozvoj jedinečného gastronomického konceptu  

• Uplatnění vašeho potenciálu, kreativity i schopnosti vést a motivovat lidi 

• Motivující mzdu s výraznými bonusy v závislosti na výsledcích 

• Volná pracovní doba, možnost částečného home offce 

• Personální benefity 

• Výhodná konzumace sortimentu 

• Notebook 

• Telefon i k soukr. účelům 

• HPP nebo OSVČ 

• Místo práce Praha 

• Nástup ihned / dle dohody 

 

 

 



Požadujeme: 

• Zájem o oblasti špičkové gastronomie (není nutná praxe z gastronomie, ale musíme vidět váš 

zájem, chuť a zapálení) 

• Samostatnost v organizaci práce 

• Schopnost vyhodnocovat priority 

• Schopnost organizovat práci druhým 

• Předchozí zkušenost s řízením lidí nutná 

• Analytické schopnosti, systematičnost 

• Dobrá uživatelská úroveň Office a dalších systémů 

• Hovorová schopnost angličtiny výhodou 

• Úplné SŠ vzdělání s maturitou 

• Zkušenost z gastronomie výhodou 

• Řidičský průkaz B výhodou 

Pokud Vás pozice zaujala, prosím, zašlete svůj životopis na: ivana.sterbova@prostorprodialog.cz .  

Budu Vás co nejdříve kontaktovat. Těšíme se na Vaše odpovědi.  
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