
 
Nobilis Tilia, s.r.o. 

Jsme česká společnost s více jak 25ti letou historií, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem čistě přírodní léčebné  
i pěstící aromaterapeutické kosmetiky, do týmu  spolupracovníků hledáme nového schopného kolegu na pozici: 

 
 

Pracovník čajovny v Návštěvnickém centru  

(brigáda, přivýdělek) 
 

Hledáte příjemnou a smysluplnou práci na částečné zapojení v pracovní dny nebo ve vybrané víkendy.  

Baví Vás komunikace s lidmi, rádi milým úsměvem vítáte a setkáváte se s příchozími lidmi.  

Máte smysl pro organizaci, umíte převzít zodpovědnost a samostatně zvládat zadané úkoly,  

… pak možná hledáme právě Vás ! 

 Pracovník čajovny – aktivity/činnosti: 
 

• obsluha a péče o naše zákazníky a návštěvníky 

• příprava nápojů a jednoduchých občerstvení 

• prodej doplňkového sortimentu a kontrola expirací 

• mytí a úklid nádobí 

• příprava čajovny k provozu před a po směně 

• práce s peněžní hotovostí, tržbou a elektronickou pokladnou 

• podávání základních informací o společnosti, o zahradě 

• provádění úklidu pracoviště 
 

 
Budeme rádi za uchazeče, který má: 

• úsměv na tváři, příjemné reprezentativní vystupování  (kultivovanost, jistota, pohotovost) 

• zkušenost s provozem kavárny nebo cukrárny -  je to výhoda, nikoliv podmínka 

• částečnou znalost základů německého nebo anglického jazyka – je to výhoda, nikoliv podmínka 

• samostatnost a schopnost přijmout odpovědnost za peněžní prostředky a svěřené úkoly 

• smysl pro pořádek a čistotu 

• ochotu pracovat o vybrané víkendy dle domluvy  
 

Upřesnění:  

• rozsah základní směny  9:30 – 18:00h 

• místo výkonu práce – Čajovna Návštěvnického centra Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora 139 

• forma spolupráce  -  brigádní režim (DPP) 

• možnost dlouhodobější spolupráce s výhledem i na HPP 

• nástup dle dohody kdykoliv – ideálně na období  06-09/2022 nebo jen 07-08/2022 

• vhodné také pro aktivní seniory, studenty nebo maminky na rodičovské dovolené  

• odměna za práci 110 Kč/hod. plus podíl na tržbách a spropitném 
 
 

 
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj  životopis na:  Bc. Jitka Fafláková, 

  email: jitka.faflakova@nobilis.cz,  Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, 407 46,   www.nobilis.cz 
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