Courtyard by Marriott jest nowoczesnym, czterogwiazdkowym hotelem należącym do wiodącej międzynarodowej
marki na rynku hotelarskim na świecie. Jeśli masz już doświadczenie zawodowe w pracy w branży hotelarskiej w
działach tj. Gastronomia, zapraszamy Cię do współpracy w prestiżowym Hotelu sieci Marriott, zlokalizowanym przy
lotnisku w Warszawie.
Aktualnie poszukujemy:

KELNERA /KELNERKI
Miejsce pracy: Warszawa

Zarys stanowiska:
Osoba na w/w stanowisku pracy, będzie odpowiedzialna za obsługę Gości w jednym z wybranych hotelowych
punktów gastronomicznych: w Restauracji Brasserie, w Lobby Barze lub w Cyber Cafe, zgodnie ze standardami
obowiązującymi dla marki Courtyard by Marriott.
Wybrany kandydat, który dołączy do zespołu pracowników działu Gastronomii, będzie miał czynny udział w stałym
podnoszeniu satysfakcji i zadowolenia Gości z pobytu w naszym hotelu.

Do głównych obowiązków będą należeć:








witanie Gości oraz uprzejme zapraszanie do skorzystania z oferty gastronomicznej hotelu
sprawna i uprzejma obsługa Gości zgodnie z obowiązującymi standardami dla marki Courtyard
pomoc Gościom w wyborze stolika a następnie przy zamówieniu dań i napojów
budowanie pozytywnych relacji z Gośćmi
ścisła komunikacja oraz współpraca z kuchnią hotelową i punktami gastronomicznymi hotelu
pomoc w przyjmowaniu rezerwacji w punkcie gastronomicznym a także wspieranie zespołu kelnerskiego,
jeśli zajdzie taka potrzeba
dbałość o wizerunek restauracji, baru lub kawiarni

Pożądane cechy idealnego kandydata:






miła aparycja i wysoka kultura osobista
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
łatwość nawiązywania kontaktów
pozytywne nastawienie i poczucie humoru

Wymagania:






minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
bardzo dobra znajomość języka polskiego
komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość innych języków obcych mile widziana
gotowość do pracy w systemie zmianowym, w tym w godzinach nocnych
wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:











pracę w 4* hotelu marki Courtyard, należącej do międzynarodowej sieci Marriott International
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / stałe wynagrodzenie zasadnicze
uczestnictwo w hotelowym planie premiowym
szkolenia w zakresie powierzonego stanowiska pracy oraz inne szkolenia zapewniane przez Pracodawcę i sieć
Marriott Int.
możliwość korzystania z pakietu świadczeń socjalnych i motywacyjnych (uczestnictwo w programie
MultiSport, możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz członków rodziny, w tym
ubezpieczenie na życie opłacane przez Pracodawcę, pakiety świadczeń medycznych w konkurencyjnych
cenach, dofinansowanie w ramach ZFŚS, dofinansowanie posiłków na stołówce pracowniczej)
udział w programach pracowniczych realizowanych w ramach sieci Marriott International
możliwość rozwoju zawodowego
pracę w stabilnej i prestiżowej firmie
pracę opartą na wzajemnym szacunku i miłej atmosferze

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego na adres email: praca@courtyard.com.pl
lub faxem: 48 22 650 06 90.
W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska, na które została wysłana aplikacja.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez firmę Chopin Aiport Development sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr
101 poz. 926, ze zm.) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do
moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania."

