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Ikon Étterem és Vendéglő 
12. Ikon utca, 1112 Budapest, Magyarország 

Miskolc, 03/02/2021 

Tárgy: Szakács pozícióra való jelentkezés 

Tisztelt Szabó Árpád, 

Ezúton szeretnék jelentkezni az Ikon Étterem és Vendéglő által meghirdetett szakács pozícióra.
Mellékelten küldöm Europass önéletrajzom. Választásom azért esett az Önök cégére, mert
tanulmányaim során lehetőségem adódott Erasmus+ szakmai gyakorlaton részt venni a klagenfurti
Sonne Restaurantban, ahol betekintést nyerhettem egy
frekventált helyen lévő, turisták által nagyon kedvelt, professzionális étterem munkájába. Mivel az Ikon
Étterem és Vendéglő a régió kiemelkedően magas színvonalú, nagy múltra visszatekintő étterme, ezért
örömömre szolgálna, ha egy ilyen munkahelyen kamatoztathatnám megszerzett tapasztalataim.
Szakács képesítésemet a miskolci Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskolában szereztem, ahol többek között elsajátítottam a szakács szakma fortélyait, kiemelt
figyelmet fordítva a konyhai ismeretekre, ételkészítés alapjaira, élelmiszerbiztonsági alapismeretekre és
a különféle diétás menüsorok összeállítására.
Az Önök által meghirdetett pozíció betöltéséhez szükség van rugalmasságra és tanulékonyságra. Úgy
gondolom, bennem megvannak ezek a készségek, melyekről a szakmai gyakorlatom során
visszaigazolást is kaptam a helyi konyhafőnöktől. Az erről szóló ajánlólevelemet a pályázati anyagomhoz
csatolva küldöm. Bízom benne, hogy lehetőség nyílik személyes beszélgetésre.

Üdvözlettel: 

Tóth Albert

11. Fő utca, 3530 Miskolc (Magyarország) 

toth.albert@pelda.hu | (+36) 301234567 | Skype: toth.albert
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