Vagas Disponíveis
AJUDANTE DE COZINHA
Zona Sul
Jovens profissionais com experiência em: auxílio na higienização, corte,
preparo e conservação de alimentos.
Desejável experiência de pelo menos 02 anos nesta função comprovada em
carteira, preferencialmente em cozinha de restaurante Á La carte.
Ter segundo grau.
Enviar CV, com pretensão salarial e disponibilidade de horário (dia ou noite),
para: cv@athoshumanos.com.br com o título AJUDANTE DE COZINHA +
BAIRRO ONDE VOCÊ RESIDE.
Solicitamos colocar sua operadora ao lado do número de seu celular no cv.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
PARA DIA E PARA NOITE
Local de trabalho – Zona Sul
Escala semanal com 1(uma) folga e 1(um) domingo
Salário + bônus.
Indispensável:
Segundo Grau Completo.
Experiência anterior em atividades semelhantes, comprovada em carteira de
no mínimo 2 anos, preferencialmente no segmento de alimentação, com
atuação também em ambientes de cozinhas.
Enviar CV, com pretensão salarial, com o título ASGLEB + BAIRRO ONDE VOCÊ
RESIDE, para cv@athoshumanos.com.br .
Solicitamos mencionar nome de sua operadora ao lado do número de seu
celular no cv.

Vagas Disponíveis
ATENDENTES PARA RESTAURANTES
ZONA SUL – RJ – NOTURNO
Nível superior (pode ser incompleto)
Ter experiência em atividades de atendimento no segmento de Hotéis ou
Restaurantes, comprovada em carteira, no mínimo de 01(um) ano.
Perfil: Atenção a detalhes, boa aparência e comunicação, habilidade para
lidar com o público, desembaraço, gosto por servir, iniciativa para “vender” o
restaurante aos "clientes”
“Um vendedor: de simpatia, de bom atendimento e da cultura da casa”.
Será um diferencial um segundo idioma.
Interessados
deverão
enviar
o
currículo
com
foto
cv@athoshumanos.com.br, com PRETENSÃO SALARIAL sob o
ATENDIMENTO RESTAURANTE + BAIRRO ONDE VOCÊ RESIDE.

para
título

Solicitamos colocar sua operadora ao lado do número de seu celular no cv.

ATENDENTE RESPONSÁVEL
LOJA NO SHOPPING DOWNTOWN
Zona Oeste
CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:

2º GRAU COMPLETO,

EXPERIÊNCIA COM ATENDIMENTO E VENDAS INTERNAS,

DISPONÍVEL PARA TRABALHAR NO PERÍODO DA TARDE E NOITE,

EXPERIÊNCIA EM FECHAMENTO DE CAIXA E DA CASA.
COMPLEMENTAM O PERFIL:

FOCO EM EXCELÊNCIA DE ATENDIMENTO,

APTIDÃO PARA ATIVIDADES DE CAFETERIA,

LIDERANÇA.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
SALÁRIO + COMISSÕES COMPATÍVEIS COM O MERCADO,
VT, VR, VA E UNIFORME.
1 (Uma) FOLGA SEMANAL + 2(Dois) DOMINGOS AO MÊS
EXCELENTE AMBIENTE DE TRABALHO
TREINAMENTO NA EMPRESA
VOCÊ PODE SER A PESSOA CERTA PARA ESTA POSIÇÃO!
Enviar cv com pretensão salarial, para: cv@athoshumanos.com.br, com o
título ATENDENTE RESPONSÁVEL + O BAIRRO ONDE MORA.
Solicitamos colocar o nome da operadora ao lado de seu celular no cv.

Vagas Disponíveis
BALCONISTA PARA SORVETE
ZONA SUL
Jovens profissionais, com experiência na função de no mínimo 06 meses,
preferencialmente com sorvete, comprovada em carteira.
Segundo grau
Residir perto a Zona Sul ou em bairro de fácil acesso.
Salário + Bônus + Benefícios
Interessados deverão enviar o currículo com foto e pretensão salarial, para
cv@athoshumanos.com.br, com o título BALCONISTA + O BAIRRO ONDE MORA.
Solicitamos colocar sua operadora ao lado do número de seu celular no cv.

BARMAN
ZONA SUL
Segundo Grau Completo, residir em local próximo ou de fácil acesso.
Disponibilidade para horário noturno.
Pelo menos 1(um) curso profissionalizante na área.
Esperado: Que o profissional conheça as características das bebidas e todos
os instrumentos de trabalho. Saiba identificar a preferência do cliente e
conheça em profundidade variedades em drinks.
Perfil: Atenção a detalhes, disposição física, boa comunicação, habilidade
com público, desembaraço, gosto por servir, iniciativa para “vender drinks
aos clientes’, explicar detalhes interessantes dos drinks e orientá-los quanto
suas preferências.
Será um diferencial: Que saiba um idioma e tenha conhecimento de bebidas e
produtos estrangeiros inseridos no cardápio brasileiro.
Interessados deverão enviar o currículo com foto e pretensão salarial, para :
cv@athoshumanos.com.br, com o título BARMAN + O BAIRRO ONDE MORA.
Solicitamos colocar sua operadora ao lado do número de seu celular no cv.

Vagas Disponíveis
BALCONISTA
ZONA SUL
Athos Humanos trabalha vaga para rede de restaurantes em Ipanema
Jovens profissionais, com experiência na função de no mínimo 06 meses,
comprovada em carteira.
Segundo grau
Residir perto a Zona Sul ou em bairro de fácil acesso.
Salário + Bônus + Benefícios
Local de trabalho Ipanema
Enviar CV com foto e pretensão salarial, para: cv@athoshumanos.com.br,
com o título BALCONISTA + BAIRRO ONDE MORA.
Solicitamos colocar sua operadora ao lado do número de seu celular no cv.

CAIXA – NOTURNO
ZONA SUL
Segundo Grau
Disponibilidade para horário noturno (alguns dias madrugada).
Ter experiência neste cargo em segmento de ALIMENTAÇÃO, comprovada em
carteira de no mínimo de 3(três) anos, neste segmento.
ESPERADO:
Domínio de processo de pagamento;
Utilização de cartões;
Boa comunicação para atendimento ao público.
Enviar o cv com foto e pretensão salarial , para : cv@athoshumanos.com.br,
com o código CAIXA + BAIRRO ONDE MORA.
Solicitamos mencionar o nome de sua operadora ao lado do número de seu
celular no CV.

Vagas Disponíveis
CHAPEIRO
ZONA SUL
Com experiência na função de no mínimo 01 ANO, comprovada em carteira.
Será um diferencial se a experiência no segmento de fast food.
Segundo grau
Residir perto a Zona Sul ou em bairro de fácil acesso.
Atividades:
Toda a rotina de manuseio e preparo de alimentos na chapa.
Horários: Diurno e Noturno
Enviar CV com foto e pretensão salarial, para: cv@athoshumanos.com.br,
com o título CHAPEIRO + BAIRRO ONDE VOCÊ RESIDE.
Solicitamos mencionar o nome de sua operadora ao lado do número de seu celular
no CV.

COZINHEIRO LÍDER
ZONA SUL
Experiência comprovada maior de 5 anos nesta função, com comprovação
em liderança da cozinha.
Desejamos encontrar profissionais que sejam próativos, entendam
plenamente do “negócio” cozinha, sejam atentos aos detalhes, fichas técnicas
e na excelência. Que tenham conhecimentos dos cuidados necessários frente
as exigências da Vigilância Sanitária.
Interessados deverão enviar currículo com foto e pretensão salarial, para:
cv@athsoshumanos.com.br, com o título COZINHEIRO LÍDER + O BAIRRO
ONDE MORA.
Solicitamos colocar o nome da operadora ao lado de seu celular no cv.

Vagas Disponíveis
COZINHEIROS - URGENTE
À LA CARTE - ZONA SUL / RJ
Salário CLT + Bônus + Benefícios
Jornada: 1 folga por semana, sendo 1 domingo por mês.
Ter experiência anterior, comprovada em carteira, na função de
COZINHEIRO, preferencialmente em restaurante À La Carte.
VAGAS PARA:
Cozinheiro Responsável = Acima de 5 anos;
Cozinheiro Intermediário = Acima de 3 amos;
Cozinheiro Inicial = Acima de 1 ano e 6 meses.
Ajudante de cozinha = mínima de 01 ano.
Mínimo de segundo grau completo.
Enviar cv com foto e pretensão salarial, para: cv@athoshumanos.com.br, com o
título COZINHEIRO URGENTE + O BAIRRO ONDE MORA.

Solicitamos colocar o nome da operadora ao lado de seu celular no cv.

GARÇONS
ZONA NORTE E ZONA SUL
Profissionais com experiência na função de, no mínimo 02 anos em
restaurantes, comprovado em carteira.
Mínimo de Segundo Grau Concluído.
Será observado: Apresentação, facilidade de comunicação e postura para
atendimento ao cliente.
Informações
Horário noturno
01 folga por semana e 01 domingo no mês.
Salário + Bonificações
Enviar cv com foto e pretensão salarial, para: cv@athoshumanos.com.br,
com o título GARÇOM + O BAIRRO ONDE MORA.
Solicitamos colocar o nome da operadora ao lado de seu celular no cv.

Vagas Disponíveis
HOSTESS
ZONA SUL
Nível superior (pode ser incompleto),
Residir em local próximo ou de fácil acesso.
Disponibilidade para horário noturno.
Ter experiência na atividade, nos segmentos de Hotéis ou Restaurantes,
comprovada em carteira, no mínimo de 1(um) ano.
Perfil:
Atenção a detalhes, disposição física, boa aparência e comunicação,
habilidade para lidar com o público, desembaraço e iniciativa para solução
de problemas.
“Uma vendedora de simpatia, de bom atendimento e da imagem da casa”.
Será um diferencial um segundo idioma.
Enviar cv com foto e pretensão salarial, para: cv@athoshumanos.com.br,
com o título HOSTESS + O BAIRRO ONDE MORA.
Solicitamos colocar o nome da operadora ao lado de seu celular no cv.

PIZZAIOLO
ZONA SUL - NOTURNO
Se você faz uma excelente pizza, conhece os melhores molhos e recheios, esta
vaga pode ser sua!
Segundo Grau.
Disponibilidade para horário noturno (alguns dias madrugada).
Ter experiência neste cargo, comprovada em carteira mínimo de 4(QUATRO)
anos.
ESPERADO:
Disponibilidade de horário;
Boas receitas;
Capacidade de interação com a equipe.
Enviar o cv com foto e pretensão salarial, para: cv@athoshumanos.com.br,
com o código PIZZAIOLO + O BAIRRO ONDE VOCÊ RESIDE.
Solicitamos mencionar o nome de sua operadora ao lado do número de seu
celular no CV.

