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

Допомога кухонна / Робота на миття посуду
Робоче місце: Gdynia
Номер ref.: 03/2022/KUCH
До нашого колективу ми шукаємо обличчя для підтримки кухні в чистоті. Якщо ви добре організовані,
самостійні і хочете працювати, то ми люб'язно вас запрошуємо.
Твої завдання:
 мити посуд, обслуговування посудомийної машини
 підтримання чистоти та порядку на робочому місці.
 утримання гастрономічного обладнання у чистоті
Наші очікування:
 досвід роботи на схожій посаді
 працьовитість, пунктуальність, рішучість
 ретельність, сумлінність, чесність
 вміння працювати в колективі.
Умови працевлаштування:
 еластичний час роботи
 робота з можливістю працевлаштування постійно або тимчасово
 заробітна плата залежить від годин праці та додаткових годин, які ви зможете брати додатково.
 Зарплата щомісяця чи щотижня
Ми пропонуємо:
 співпраця з підтримкою досвідченого колективу
 перепідготовка на посаді роботи
 дружня атмосфера в роботі
 постійне працевлаштування у стабільній фірмі
 можливість використання послуг, що пропонуються Готелем у тому числі і персональні обіди.

Зацікавлені особи ми просимо про надсилання РЕЗЮМЕ на адресу: rekrutacja@nadmorski.pl з вписаним в
заголовку повідомлення рекомендаційним номером 03/2022/KUCH
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).

