
 
 
 

 
 

 

 

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. 

 

PRACA NA ZMYWAKU 
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. 

 
Do podstawowych zadań należą: 

 zmywanie naczyń i zapewnienie czystości i porządku w kuchni, zgodnie z obowiązującymi 

standardami 

 właściwie przechowywane w wyznaczonym miejscu powierzonych naczyń i sprzętu kuchennego 

 

Od potencjalnych kandydatów oczekujemy: 

 zmywanie naczyń i zapewnienie czystości i porządku w kuchni, zgodnie z obowiązującymi 

standardami 

 właściwie przechowywane w wyznaczonym miejscu powierzonych naczyń i sprzętu kuchennego 

 
Potencjalnym kandydatom oferujemy: 

 praca z możliwością zatrudnienia na stałe lub dorywczo 

 zatrudnienie w systemie dwuzmianowym 

 wynagrodzenie uzależnione od przepracowanych godzin 

 

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany możliwością podjęcia pracy w naszym hotelu oraz : 

 współpracę ze wsparciem doświadczonego kierownictwa 

 kompleksowe przeszkolenie na stanowisku pracy 

 pracę w standardach hotelu czterogwiazdkowego 

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

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

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@nadmorski.pl    
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny 5-2019/ZM 
 
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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