
(hr) volají zaměstnanci  
Bageterie Boulevard, kteří od-

vážně vyšli do ulic s jediným 

cílem. Ukázat všem, kterým  
se nechce ráno do práce, že je  

i jiná cesta. Jejich množství 
hovoří o jediném.  
Bageterie Boulevard si svým 
francouzským šarmem získala 

nejenom zákazníky, ale  
i samotné zaměstnance.  
Ti do práce dávají tu nejdůle-

žitější ingredienci - své srdce.  

Na následujících stranách jim 

i ty můžeš nahlédnout pod po-

kličku a třeba tě to přesvědčí 

konečně zkusit jiný JOBB.

Chceš si  
přidat? 

 bb.cz/kariera

 
/bageterie.boulevard

/bageterieboulevard

 
bb.cz/bblog

Dostal jsi chuť na kariéru v BB? 
Tak nám dej o sobě vědět 
prostřednictvím kariérních stránek 
či nám napiš na prace@bb.cz
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ZKUS JINÝ  

 JOBBZa přivedení nové posily  
do týmu 5 000 /10 000 Kč navíc.

Dotovaná multisportka jen  
za 395 Kč měsíčně.

Za postup 
v týmu 

tě odměníme 
bonusem.

Jídla do  
sytosti –

bageta 
na směně je  

samozřejmostí

Příspěvek na 
telefon či paušál.

Ingredience  
navíc!

Plánujeme ranní, odpolední 
a mezi směny.

Pracujeme i o víkendech či 
svátcích, dostáváme za ně  
však příplatky.

Trénujeme každého 
nováčka a vzděláváme 
se pomocí e-learningu.

Máme více provozoven.
Přesuny mezi nimi jsou
proto možné.

Z provozu se časem  
můžeme posunout 
na centrálu nebo 
mít rovnou vlastní 
restauraci.

Naše základní  
receptura. 

https://www.bb.cz/kariera
https://www.facebook.com/bageterie.boulevard/
https://www.instagram.com/bageterieboulevard/
https://www.bb.cz/bblog


Délka adaptace
Žádný učený z nebe nespadl,
a proto dbáme na řádné
zaučení. Chvíli potrvá než se
naučíš všemu potřebnému.

Odměna za kvalitu
Dbáme na vysokou kvalitu
našich výrobků a máme několik
pravidelných testů.
Ty hodnotí servis, samotný
výrobek i dodržování standardů.

Odměna za výkon
Když se vede dobře firmě, daří
se i nám. A proto se snažíme,
abychom měli co nejvyšší zisky
a aby nás na směně nebylo
zbytečně moc.

Trénink nováčků
Za každého vytrénovaného
nováčka, který projde úspěšně
naším e-learningovým kurzem ti
připíšeme jednorázový bonus.

Vedoucí směny v tréninku
Nastupuješ k nám na pozici VS?
V rámci své adaptace budeš
moct dosáhnout 70 % bonusů
vyškoleného VS a jakmile splníš
certifikaci, dostaneš od nás
bonus ve výši 10 000 Kč.

Délka adaptace 1 měsíc 3 měsíce 5 měsíců 7 měsíců 8 měsíců

Základ 120,50 Kč 130,5 Kč 130,5 Kč 140,5 Kč 170,5 Kč až 31 000 Kč

Odměna za kvalitu 20 Kč 10 Kč 30 Kč 50 / 35* Kč 50  Kč až 5 000 Kč

Odměna za výkon 20 Kč 20 Kč 20 Kč 30 / 21* Kč 30  Kč

Bonus za plnění cílů 15 Kč až 2 000 Kč

Podíl z tržeb 0,3 %

Podíl ze zisku 1 %

Trénink nováčků 1 500 Kč

Postup v týmu 1 000 Kč 2 000 Kč 3 000 / 10 000* Kč 5 000 Kč 5 000 Kč

Měsíční mzda* 
při 100% plnění při fondu 
184 hodin

dle hodin 29 500 Kč 36 000 Kč 40 500 / 36 000* Kč 45 000 Kč 46 000 - 72 000 Kč

MĚSÍČNÍ MZDA  
PO JEDNOM ROCE
Po jednom roce na pozici  
hodinová odměna o 10 Kč vyšší.

KRÁČEJ PO BOULEVARDU VÝŠ...

BRIGÁDNÍK CREW TRENÉR
VEDOUCÍ SMĚNY/
VS V TRÉNINKU*

VEDOUCÍ  
RESTAURACE

ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍHO  
RESTAURACE

LEGENDA

31 300 Kč 37 800 Kč 42 400 Kč


