
 
 
 

 
 

 

 

Hotel Nadmorski**** w Gdyni, to lider rynku na rynku usług hotelarsko-gastronomicznych od 
20 lat. Do naszego zespołu gastronomicznego 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: 
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Do naszego zespołu poszukujemy  osoby  do wsparcia kuchni. Jeżeli jesteś dobrze zorganizowany, samodzielny i chcesz 
dorobić to serdecznie zapraszamy. 

Twoje zadania: 

• zmywanie naczyń, obsługa zmywarki, 

• zapewnienie czystości i porządku na stanowisku pracy,  

• utrzymanie sprzętu gastronomicznego  w czystości, 

• właściwie przechowywane  powierzonych naczyń i sprzętu kuchennego,  

Nasze oczekiwania: 

• doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane, 

• pracowitość, punktualność, dyspozycyjność, 

• rzetelność, sumienność, uczciwość, 

• umiejętność pracy w zespole, 

Warunki zatrudnienia: 

• elastyczne godziny pracy, 

• praca z możliwością zatrudnienia na stałe lub dorywczo 

• wynagrodzenie uzależnione od przepracowanych godzin, płatne miesięcznie lub tygodniowo, 

Oferujemy: 

• współpracę ze wsparciem doświadczonego zespołu, 

• przeszkolenie na stanowisku pracy, 

• przyjazna atmosfera pracy w standardach Hotelu, 

• stałe zatrudnienie w stabilnej firmie,  

• możliwość korzystania z udogodnień i benefitów oferowanych przez Hotel  w tym obiad personalny, 

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).” 
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