Hotel Nadmorski**** в Гдині вже 20 років є лідером на ринку готельних та громадських послуг.
Шукаємо людину в нашу команду кейтерингу на посаду:

Офіціант / Офіціантка (акціонерний/a)
Номер ref.: 05/2022/GAS

До основних завдань відносяться:
 обслуговування гостей та клієнтів готелю відповідно до вимог
 діяльність, пов'язана з офіціантським обслуговуванням заходів, конференцій, які можуть
проходити в готелі
 турбота про зовнішній вигляд ресторану, а також конференц-зали.
Від потенційних кандидатів ми очікуємо:
 відповідної освіти в галузі гастрономії
 мінімального знання англійської мови
 орієнтованість на високий стандарт обслуговування гостей
 виконання та реалізація поставлених завдань
 високої особистої культури.
Умови працевлаштування:
 робота в годинах, залежних від заходів, подій, що відбуваються в готелі
 заробітна плата залежить від годин роботи та додаткових годин, які можна буде взяти.
Ми пропонуємо:
 співпраця з підтримкою досвідченого керівництва
 працевлаштування у професійному колективі
 хорошу атмосферу роботи, сконцентровану на поточній реалізації певних завдань
 можливість персонального розвитку та професійного підвищення
 Заробітна платна плата щотижня або щомісяця.
Зацікавлені особи ми просимо про надсилання РЕЗЮМЕ на адресу: rekrutacja@nadmorski.pl
з вписаним в заголовку повідомлення рекомендаційним номером: 05/2022/GAS
Ми зв'яжемося із обраними кандидатами.
Будь ласка, додайте наступний пункт у своє резюме.:
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).

