
 
 
 
 
 

 

 

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

 

Кухар / Кухаря 
Робоче місце: Gdynia 

Номер ref.: 01/2022/KUCH 
 
 

Якщо ти добре організований, самостійний і хочеш мати цікаву роботу, то ми сердечно тебе запрошуємо. 
 
 

До основних завдань відносяться: 

 приготування страв для організованих заходів 

 впевненість у найвищій якості продукції. 

 дбає про посаду роботи та доручену сировину 

 Співпраця із Шеф-кухарем. 
 
Очікування: 

 бажання працювати та любов до готування. 

 професійний досвід на посаді кухаря 

 вміння працювати в колективі. 
 
Умови працевлаштування:  

 робота на постійній основі. 
 
Ми пропонуємо: 

 заробітна плата залежно від досвіду та наявних компетенцій, 

 заробітна плата щомісяця чи щотижня 

 працевлаштування у стабільній фірмі з великим досвідом у гастрономії для готельної справи на 
ринку у стандартах чотиризіркового готелю 

 дружню атмосферу в роботі 
 можливість використання послуг, що пропонуються Готелем. 

 
Зацікавлені особи ми просимо про надсилання РЕЗЮМЕ на адресу: rekrutacja@nadmorski.pl з вписаним 
в заголовку повідомлення рекомендаційним номером: 01/2022/HK 
 
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). 

 


