
Social restaurant is looking for a cook

‘Pirmas blynas’ is a restaurant with a social and culinary mission. We hire people
with a disability to integrate them into society. We teach them kitchen and serving
skills while customers enjoy a tasty lunch or dinner.
Almost 3 years ago we started our pancake restaurant in the Planetarium of Vilnius,
we are now relocating to a location in the old town of Vilnius. For our new location
we are looking for cooks that want to help us in our kitchen that also want to mentor
our workers with a disability.

Our kitchen is focussing on:
- Day lunches
- Dinners
- Wedding snack tables
- Chocolate truffles and Dutch waffles for presents

We are looking for cooks that:
- Feel responsible for your work
- Have some experience in a professional kitchen
- Work clean and quick
- Want to work closely with our workers with a disability

We offer:
- a full time job
- A good learning environment
- Enthousiastic and friendly colleagues
- Salary: €650,- netto

If you are interested, please contact us.

Kindest of regards,

Owner of Pirmas blynas, Tim van Wijk
+370 61793037
info@pirmasblynas.lt
Current location of Pirmas blynas: Konstitucijos pr. 12A

mailto:info@pirmasblynas.lt


Socialinis restoranas
“Pirmas blynas” ieško virėjo

“Pirmas blynas” tai restoranas su socialine ir kulinarine misija. Restorane esame
įdarbinę asmenis su negalia, norėdami jiems padėti integruotis į darbo rinką.
Mokome juos dirbti virtuvėje bei serviruoti patiekalus klientams.

Prieš beveik 3 metus atvėrę duris VU Planetariumo patalpose Konstiticijus pr.,
Vilniuje, šiuo metu planuojame persikraustyti į naują vietą Vilniaus senamiestyje.
Naujai lokacijai ieškome virėjų, kurie padėtų ruošti maistą virtuvėje, bet taip pat
noriai kuruotų darbuotojų su negalia darbą virtuvėje.

“Pirmo blyno” virtuvė gamina:
- dienos pietus
- vakarienes
- vieno kąsnio užkandžius
- olandiškus vaflius, šokoladinius triufelius ir tortukus

Ieškome virėjo, kuris:
- mėgsta savo profesiją ir jaučia atsakomybę už darbą
- turi darbo virtuvėje patirties
- dirba tvarkingai ir greitai
- noriai dirbtų mišriame kolektyve, kuriame dirba asmenys su negalia

Mes siūlome:
- darbą pilnu etatu
- aplinką, kurioje galima mokytis
- draugišką ir entuziastingą kolektyvą
- atlyginimą į rankas: 650 eur

Jei susidomėjai, lauksime tave laiško ;)

Linkėjimai,

“Pirmo blyno” savininkas Tim van Wijk
+370 61793037
info@pirmasblynas.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 12A, Vilnius
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