
 
 
 

 
 

 

 

Hotel Nadmorski**** w to lider na polskim rynku usług hotelarsko-gastronomicznych od wielu lat.  
W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osób chętnych do współtworzenia polityki i wizerunku hotelu. 

KELNER /KELNERKA BANKIETOWA 
Nr referencyjny-0519-kelb 

 
Poszukujemy osób chętnych do podjęcia współpracy zarówno z doświadczeniem gastronomicznym jak również tych, 
którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w gastronomii i związać się z branżą na stałe lub tymczasowo. 
 

Do podstawowych zadań  kandydata będzie należeć: 
 obsługa kelnerska gości i klientów hotelu podczas konferencji, bankietów oraz  imprez okolicznościowych 

organizowanych w hotelu z zachowaniem przyjętych standardów. 

 dbałość o estetykę restauracji i sal konferencyjnych oraz powierzony sprzęt gastronomiczny. 

Od potencjalnych kandydatów oczekujemy: 
 zorientowania na wysoki standard obsługi gości, 

 wysokiej kultury osobistej, 

 logicznego myślenia i umiejętności kojarzenia faktów 

 umiejętności interpersonalnych oraz pracy w  zespole, 

 znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

 aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, 

 mile widziane doświadczenie w branży gastronomicznej związane z obsługą kelnerską, 

 mile widziane wykształcenie kierunkowe z zakresu gastronomii. 

Potencjalnym kandydatom oferujemy: 
 wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia, posiadanych kompetencji i przepracowanych godzin, 

 godziny pracy uzależnione od realizowanych w Hotelu wydarzeń oraz dostępności potencjalnych kandydatów 
(elastyczny grafik, praca dodatkowa), 

 możliwość zdobycia doświadczenia w gastronomii hotelowej przy wsparciu doświadczonego kierownictwa, 

 bezpłatne szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe, również dla tych osób, które nie posiadają 
doświadczenia w branży gastronomicznej, 

 możliwość rozwoju personalnego, 

 atmosferę pracy skoncentrowaną na bieżącej realizacji wyznaczonych zadań, 

 miły przyjazny i pomocny zespół, 

 możliwość wypłaty wynagrodzenia w systemie tygodniowym, 

 zatrudnienie w stabilnej firmie z dużym doświadczeniem na rynku hotelarsko – gastronomicznym w standardach 
hotelu czterogwiazdkowego 

 możliwość korzystania z benefitów oferowanych przez Hotel Nadmorski**** 

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany możliwością podjęcia pracy w naszym hotelu oraz: 
 poszukujesz ciekawej i pełnej wyzwań dodatkowej pracy, 

 masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

 z entuzjazmem podchodzisz do nowych zadań, 

 masz nienaganną prezencję, 

 chcesz się rozwijać, 
 
To właśnie do Ciebie skierowana jest nasza oferta! 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV zaznaczonym w tytule nr referencyjnym 0519-kelb, oraz ze zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych na adres: rekrutacja@nadmorski.pl 
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 
Prosimy o dodanie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Hotel Nadmorski do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Hotel Nadmorski także na potrzeby realizacji 
przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z 6 
ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
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