
 
 
 

 
 

 

 

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. 

KIEROWNIK SALI 
Nr referncyjny-5/2019-kier 

Miejsce pracy: Gdynia 
Hotel Nadmorski**** w Gdyni, 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. 

 

Podstawowe zadania to: 

• dbałość o wysoką jakość serwisu gastronomicznego, 

• kształtowanie bardzo dobrych relacji z gośćmi hotelu i klientami restauracji, 

• organizacja pracy zespołu pracowników restauracji, 

• zarządzanie kompetencjami pracowników, w tym m.in. przeprowadzanie ocen okresowych 

• sprawdzanie i podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników, 

• prowadzenie szkoleń z zakresu standardów obsługi kelnerskiej, 

• egzekwowanie od pracowników ustalonych standardów, 

• prowadzenie rozliczeń dziennych utargów, 

• nadzór nad stanem towarów gastronomicznych, 

• zarządzanie sprzętem gastronomicznym oraz kontrola zasobów restauracji, 

• współpraca z działami operacyjnymi hotelu. 

 

Potencjalnego kandydata powinno charakteryzować: 

• wykształcenie gastronomiczne, 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

• zorientowanie na wysokie standardy obsługi gości hotelu i klientów restauracji, 

• doświadczenie w pracy w restauracji lub gastronomii hotelowej na stanowisku kierowniczym, 

• umiejętność efektywnego zarządzania zespołem pracowników, 

• zdolność logicznego myślenia i umiejętność kojarzenia faktów, 

• wysoko rozwinięta kompetencja komunikacji interpersonalnej, 

• umiejętność pracy w zespole zaangażowanym w osiągnięcie założonego celu, 

• znajomość obsługi programów MS Office i POS. 

 

W codziennej pracy może liczyć na: 

• wsparcie profesjonalnego zespołu menedżerskiego, 

• przyjazną atmosferę opartą na partnerstwie wysokiej kulturze organizacyjnej, 

• pracę w standardach hotelu czterogwiazdkowego, 

• atmosferę pracy skoncentrowaną na bieżącej realizacji wyznaczonych zadań, 

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

• możliwość rozwoju personalnego, 

• szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe, 

• możliwość korzystania z udogodnień i benefitów oferowanych przez Hotel, 

• możliwość korzystania z udogodnień i benefitów (prywatna opieka medyczna, obiady pracownicze, 

karta Multisport) oferowanych przez Hotel. 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@nadmorski.pl    

W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny 5/2019-kier. 

 

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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