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Hotelu Nadmorski**** w Gdyni od lat posiada wysoką i stabilną pozycję na rynku hoteli marki biznesowej. Obecnie do 
naszego zespołu poszukujemy dynamicznej i pozytywnej osoby, która posiada predyspozycje do pracy w usługach branży 
hotelowej na stanowisku: 

Pracownik Obsługi Technicznej - specjalizacja elektryk 
Miejsce pracy: Gdynia 

Nr ref.: 125/THN 

Pracownik działu obsługi technicznej Hotelu, reprezentuje Hotel wobec gości i kontrahentów. W swoich działaniach kieruje się 
profesjonalną, wysokiej jakości obsługą zapewniająca prawidłowy przebieg wydarzeń klientów czy funkcjonowania Hotelu. 

 
Do podstawowych zadań należy: 

 pełnienie dyżurów wg ustalonych przez Kierownika harmonogramów,  

 kompleksowa obsługa techniczna obiektu, 

 dbałość o stan techniczny i wizerunek całości obiektu w tym drobne prace remontowe, 

 przestrzeganie zgodności działań związanych z pracą działu technicznego względem obowiązujących przepisów 
technicznych, 

 stała kontrola stanu obiektu; natychmiastowa reakcja w przypadku usterek, awarii, itp., w szczególności instalacji 
elektrycznej 

 kontrolowanie i raportowanie stanu urządzeń technicznych w obiekcie, 

 zapewnienie opieki technicznej, w razie konieczności również w czasie wieczornych i nocnych imprez, 

 dbałość o powierzony sprzęt roboczy, 

 wykonywanie poleceń przełożonego, 

 współpraca z działami operacyjnymi Hotelu. 
 
Potencjalnego kandydata powinno charakteryzować: 

 wykształcenie i doświadczenie techniczne – specjalizacja - elektryk, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,  

 dokładność, rzetelność, sumienność, 

 Uprawnienia SEP. 
 

Dodatkowymi atutami będą:  

 znajomość zasad działania sieci informatycznych i zagadnień teletechnicznych, 

 doświadczenie w pracach wykończeniowych, 

 znajomość języka angielskiego, 

 doświadczenie zawodowe w obiektach hotelowych. 
 
W codziennej pracy może liczyć na: 

 stałe zatrudnienie w stabilnej firmie z dużym doświadczeniem na rynku hotelarsko – gastronomicznym, 

 przyjazną atmosferę opartą na partnerstwie w wysokiej kulturze organizacyjnej, 

 pracę w standardach hotelu czterogwiazdkowego, 

 atmosferę pracy skoncentrowaną na bieżącej realizacji wyznaczonych zadań, 

 możliwość rozwoju personalnego, 

 możliwość korzystania z udogodnień i benefitów oferowanych przez Hotel. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV z nr referencyjnym oferty, na adres: rekrutacja@nadmorski.pl. 
Prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór klauzuli znajduje się pod ofertami na stronie: 
https://nadmorski.pl/hotel/kariera/ 
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