Pokojowa / Pokojowy
Miejsce pracy: Gdynia
Nr ref: 01/2022/HK
Poszukujemy osób chętnych do podjęcia współpracy zarówno z doświadczeniem w hotelarstwie jak również
tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w czterogwiazdkowym Hotelu i związać się z branżą na stałe lub
tymczasowo.

Osoba aplikująca na stanowisko Pokojowa / Pokojowy powinna cechować się:







uczciwością i sumiennością,
najwyższą jakością wykonywanej pracy,
umiejętnością pracy zespołowej,
wysoką kulturą osobistą, dokładnością i dobrą organizacją pracy,
predyspozycjami do pracy pod presją czasu,
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży hotelowej.

Do obowiązków Pokojowej / Pokojowego będzie należeć:



dbanie o czystość w pokojach hotelowych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu zgodnie ze
standardami Hotelu czterogwiazdkowego,
dbanie o dobry wizerunek Hotelu i wysoki standard świadczonych usług.

Warunki pracy na stanowisku Pokojowa / Pokojowy:





praca na stałe lub praca dodatkowa w systemie zmianowym,
stałe wynagrodzenie, dodatki za posprzątany pokój i dyżury,
wynagrodzenie płatne tygodniowo lub miesięcznie,
elastyczny grafik.

Oferujemy:









stałą pracę w Hotelu o ugruntowanej pozycji na rynku,
możliwość zdobycia doświadczenia przy wsparciu doświadczonego kierownictwa,
pracę w standardach hotelu czterogwiazdkowego,
możliwość rozwoju personalnego i zawodowego,
atmosferę pracy skoncentrowaną na realizacji wyznaczonych zadań,
przyjazny i pomocny zespół,
wypłata wynagrodzenia w systemie cotygodniowym lub comiesięcznym,
możliwość korzystania z udogodnień i benefitów oferowanych przez Hotel (liczne rabaty na usługi w
Hotelu, prywatna opieka medyczna, obiady pracownicze, karta Multisport).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na dres: rekrutacja@nadmorski.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny 01/2022/HK
Prosimy o dopisanie w CV następującej 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).

