
 
 
 
 
 

 

 

Hotel Nadmorski**** w Gdyni, to lider rynku na rynku usług hotelarsko-gastronomicznych od 20 lat.  
Do naszego zespołu recepcyjnego poszukujemy doświadczonej osoby gotowej profesjonalnie 
reprezentować Hotel w codziennych wyzwaniach, które będą nas czekały kiedy hotelarstwo zostanie 
przywrócone do pełnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości.  
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

KUCHARZ / KUCHARKA KUCHNI ZIMNEJ 

Miejsce pracy: Gdynia 
Nr ref.: KUCH 06/2021 

 

Do naszego zespołu poszukujemy kucharzy do wsparcia produkcji kuchni zimnej. 
Jeżeli jesteś dobrze zorganizowany, samodzielny i chcesz dorobić to serdecznie zapraszamy. 
 
Do podstawowych zadań należą: 

 przygotowywanie dań w kuchni bankietowej 

 zapewnienie najwyższej jakości produkcji 

 dbanie o stanowisko pracy i powierzone surowce 

 współpracę z Szefem Kuchni 
 

Oczekiwania: 
 zamiłowanie do gotowania 

 otwartość na nowe doświadczenia 

 doświadczenie zawodowe na stanowisku kucharz 

 zorientowanie na wysoką jakość produkcji 

 znajomość zasad HACCP 

 umiejętność pracy w zespole 
 

Warunki zatrudnienia:  
 praca na stałe 

 

Oferujemy: 
 współpracę ze wsparciem doświadczonego kierownictwa 

 wynagrodzenie uzależnienie od doświadczenia, posiadanych kompetencji i przepracowanych godzin, 
płatne miesięcznie lub tygodniowo 

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

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

 przyjazną atmosferę pracy 

 możliwość korzystania z udogodnień i benefitów oferowanych przez Hotel 
 
 

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).” 

 


