Покоївка / Покойовий
Робоче місце: Gdynia
Номер ref: 01/2022/HK
Ми шукаємо бажаючих осіб до співпраці з досвідом роботи у готельній справі та також тих, які хотіли б
розпочати свою кар'єру у чотиризірковій Готелі на постійній або тимчасовій основі.
Особа, яка стажує на посаду Покоївка / Покойовий, має характеризуватися:
 чесністю та сумлінністю
 найвищою якістю здійснюваної роботи
 умінням працювати у колективі
 високою особистою культурою, гарною організацією у роботі
 встигнути виконати свої обов'язки у робочі години.
До обов'язків Покоївки / Покойова належатиме:
 дбати про чистоту в готельних номерах, а також загальнодоступних приміщеннях готелю згідно
зі стандартами чотиризіркового Готелю
 піклуватися про гарний зовнішній вигляд Готелю та високий стандарт послуг
Умови роботи на посаді Покоївка / Покойова:
 робота на постійній або тимчасовій умові
 постійна заробітна плата, додаткова плата за прибрані номери та підсобні кімнати.
 Заробітна плата щотижня або щомісяця.
 еластичний графік.
Ми пропонуємо:
 постійну роботу у Готелі
 можливість отримання досвіду за підтримки досвідченого керівництва
 роботу у стандартах чотиризіркового готелю
 можливість персонального та професійного розвитку
 відмінну та приємну атмосферу, сконцентровану на реалізації певних завдань
 дружелюбний та підтримуючий колектив
 виплата заробітної плати у щотижневій чи щомісячній системі
 можливість користування послугами, пропонованих Готелем (чисельні знижки на послуги в
Готелі, приватний медичний огляд, робочі обіди, картка Multisport).
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).

