www.nadmorski.pl

Hotel Nadmorski**** w Gdyni, to lider na rynku usług hotelarsko-gastronomicznych od 20 lat.
Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik Obsługi Technicznej - konserwator
Miejsce pracy: Gdynia
Nr ref: 01/2022/THN
•
•
•
•
•

•

kompleksowa obsługa techniczna obiektu,
stała kontrola stanu obiektu; natychmiastowa reakcja w przypadku usterek, awarii, itp., w szczególności
instalacji elektrycznej i hydraulicznej,
kontrolowanie i raportowanie stanu urządzeń technicznych w obiekcie,
zapewnienie opieki technicznej, w razie konieczności również w czasie wieczornych i nocnych imprez
(pełnienie dyżurów),
współpraca z działami operacyjnymi Hotelu.

•
•
•
•

wykształcenie i doświadczenie techniczne ogólnobudowlane, najlepiej specjalizacja - elektryk,
hydraulik,
umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
dokładność, rzetelność, sumienność,
elastyczność w stosunku do godzin pracy.

•
•
•

znajomość zasad działania sieci informatycznych i zagadnień teletechnicznych,
doświadczenie w pracach wykończeniowych,
doświadczenie zawodowe w obiektach hotelowych.

•
•
•
•
•

Stabilne warunki zatrudnienia oraz przyjazną atmosferę
Pomoc i wsparcie w adaptacji i wdrożeniu do hotelowych systemów (wszystkiego Cię nauczymy :))
Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
Pakiet rekreacyjno-sportowy Multisport oraz abonament medyczny na atrakcyjnych warunkach,
Wysokie rabaty na imprezy okolicznościowe organizowane w hotelu dla Ciebie i Twoich bliskich.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
rekrutacja@nadmorski.pl. W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny

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).

