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 naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Kucharz Śniadaniowy - pół etatu
Miejsce pracy: Gdynia
Nr ref.: KUCH 12/2021
Do podstawowych zadań należą:
•
•

przyrządzanie i wydawanie potraw śniadaniowych wg ustalonych receptur i procedur
dbanie o stanowisko pracy i powierzone narzędzia pracy

Oczekiwania:
•
•
•
•
•

minimalnego doświadczenie w pracy na stanowisku: kucharz śniadaniowy lub kucharz
chęci do pracy i pozytywnego nastawienia
dyspozycyjności we wczesnych godzinach i punktualności
odpowiedzialności i samodzielności
wysokiej kultury osobistej i współpracy z personelem gastronomii

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie na pół etatu
wynagrodzenie ustalane indywidualnie uzależnione od doświadczenia, posiadanych kompetencji i
przepracowanych godzin
możliwość wypłaty wynagrodzenia w rozliczeniu tygodniowym
zatrudnienie w stabilnej firmie z dużym doświadczeniem na rynku hotelarsko – gastronomicznym w
standardach hotelu czterogwiazdkowego
dla chętnych możliwość przejścia na pełen etat, rozwoju i awansu w zawodzie kucharza
uniform z bezpłatnym praniem

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV z zaznaczonym w tytule nr referencyjnym,
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).”
Wzór klauzuli znajduje się pod ofertami na stronie: https://nadmorski.pl/hotel/kariera/

