
 
 
 

 
 

 

 

Do naszego zespołu poszukujemy KUCHARZA BANKIETOWEGO. 

Jeżeli gotowanie jest Twoją pasją, interesuje cię klasyka i nowe trendy przy tym jesteś dobrze 

zorganizowany, radzisz sobie z presją, to serdecznie zapraszamy. 

Kucharz bankietowy 
Miejsce pracy: Gdynia 

Nr ref.: 0620/kuch-b 

 

Do podstawowych zadań należą: 

 Przyrządzanie potraw wg ustalonych receptur i procedur, 

 Zapewnienie najwyższej jakości produkcji, 

 Przygotowywanie dań zarówno dla klienta grupowego, 

 Dbanie o stanowisko pracy i powierzone narzędzia pracy, 

 Współpracę z personelem gastronomii, 
 

Oczekiwania: 
 Wykorzystanie wiedzy i umiejętności do tworzenia smacznych i estetycznych potraw 

 Współpraca z Szefem Kuchni przy produkcji gastronomicznej 

 Obsługa gości obiektu podczas różnych wydarzeń gastronomicznych 

 Kontrola systemu HACCP  

 Dbałość o racjonalne wykorzystanie surowca 

 

Oferujemy: 

 Stabilne warunki zatrudnienia oraz przyjazną atmosferę, dla osób spoza Trójmiasta możliwość akomodacji 

 Pomoc i wsparcie w adaptacji i wdrożeniu do hotelowych systemów (wszystkiego Cię nauczymy :)) 

 Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji 

 Dużą dozę samodzielności, możliwość wdrażania nowych pomysłów 

 Wynagrodzenie płatne tygodniowo lub miesięcznie 

 Bezpłatne posiłki pracownicze i napoje 

 Pakiet rekreacyjno-sportowy Multisport oraz abonament medyczny na atrakcyjnych warunkach, 

 Uniform z bezpłatnym praniem 

 Wysokie rabaty na imprezy okolicznościowe organizowane w hotelu dla Ciebie i Twoich bliskich 
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV zaznaczonym w tytule  
nr referencyjnym 0620/kuch-b, 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).” 


