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Kilka słów o nas!
Całkiem blisko, w odległości zaledwie 40 km od krakowskiego rynku, znajduje 

się miejsce niezwykłe i wyjątkowe. To tam, w otoczeniu przyrody, z dala od 

zgiełku miasta, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od 

codzienności. 

Kuter Port to przystań dla szukających wypoczynku i relaksu na wysokim 

poziomie, a równocześnie miejsce oferujące komfort przebywania blisko 

natury z możliwością skorzystania z różnorodnych form rozrywki. 

Poranne wędkowanie, świeża ryba na obiad, wieczorny spacer wybrzeżem, 

a może kąpiel i leżakowanie na plaży lub weekend 

w komfortowym domku? 

To wszystko i wiele więcej znajdziesz w magicznym miejscu, jakim jest Kuter 

Port.



Jedno miejsce – wiele możliwości



Poszukiwane zawody

• Pracownicy obsługujący i zarządzający każdą Strefą : 

• Restauracja, Domki, Sala bankietowa, Kemping, Łowisko, Plaża

• Szef kuchni; Kucharze, pomoc kuchenna

• Osoby pracujące w dziale technicznym, serwisowym, 

marketingu, księgowości, IT, utrzymanie zieleni, sprzątanie, 

oraz bezpieczeństwa;

• Pracownicy sezonowi i czasowi.



Kuchnia Kuter Port : Szef Kuchni, 
kucharze, pomoc kuchenna – zespół 



Kucharz - kluczowe kompetencje

• Jest częścią zespołu tworzącego Kuter Port;

• Posiada aktualną wiedzę nt. trendów i zmian na rynku gastronomicznym;

• Opanował praktyczne umiejętności pozwalające mu na samodzielne 

przygotowanie i wydanie potraw oferowanych w menu restauracji;

• Kucharz = manager – proponuje nowe danie, znajduje dostawców 

produktów najwyższej jakości, dobiera wyposażenie kuchenne, gotuje 

oraz współpracuje ze wszystkimi pracownikami;

• Jest odpowiedzialny za swoją pracę i dania, które podaje Klientom.



Droga do mistrza!
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Korzyści pracy w branży
• Efekty swojej pracy są widoczne od razu – Klienci natychmiast po 

podaniu oceniają pracę kucharza 

•Można zdobywać doświadczenie w przygotowywaniu różnych potraw;

• Aktualnie w Manu Głównym w Kuter Porcie proponowanych jest ponad 35 
różnych dań nie licząc napojów i samodzielnie wypiekanego na miejscu 
chleba

•Można poznawać nowe przepisy oraz techniki przyrządzania;

• Kuter Port się stale rozwija i jest ciągłym wyzwaniem – „nie ma nudy” 

• Rozwijamy dużą wiatę grillową z osobnym menu 

• Obsługujemy imprezy firmowe i uroczystości na które Klienci zamawiają 
extra dania – np. prosię w całości z ogniska 

• Ta praca motywuje i dodaje energii 

• W sezonie letnim w pogodną sobotę wydajemy w restauracji ponad 1 500 
dań  i organizujemy w tym samym czasie np. wesele na 140 osób 
wymagającej ciągłej obsługi 







Dowiedz się od nas więcej!
Dane kontaktowe: 
tel.: +48 12 385 85 55;
mail: marketing@kuterport.pl

Strona www: www.kuterport.pl

Social media: 

https://pl-pl.facebook.com/kuterport.nieznanowice

https://www.instagram.com/kuterport/

Spotkanie online: 
https://zoom.us/j/95723673564?pwd=cE1tQSt6ZkdSWCsvUFJCb1E4cDFk
UT09

http://www.kuterport.pl/
https://pl-pl.facebook.com/kuterport.nieznanowice
https://www.instagram.com/kuterport/
https://zoom.us/j/95723673564?pwd=cE1tQSt6ZkdSWCsvUFJCb1E4cDFkUT09

