Courtyard by Marriott jest nowoczesnym, czterogwiazdkowym hotelem należącym do wiodącej
międzynarodowej marki na rynku hotelarskim na świecie. Jeśli gotowanie to Twoja pasja, zapraszamy Cię do
współpracy w prestiżowym Hotelu sieci Marriott, zlokalizowanym przy lotnisku w Warszawie.
Aktualnie poszukujemy:

Pomoc Kucharza (k/m)
Zarys stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku, pod ogólnym kierunkiem i nadzorem Szefa Kuchni, w ramach
ustalonych kierunków działań i procedur dla marki Courtyard by Marriott, będzie wspierała zespół kucharzy
hotelowych w przygotowywaniu i realizacji zamówień, na usługi oraz potrawy restauracyjne, śniadaniowe,
przyjęcia bankietowe oraz inne kulinarne działania hotelu. Osoba, która dołączy do zespołu pracowników
kuchni, będzie miała czynny udział w rozwój usług gastronomicznych oferowanych przez hotel a także będzie
aktywnie wspierała zespół kucharzy, w procesie poprawy jakości świadczonych przez hotel usług kulinarnych.
Wymagania:











minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy w kuchni hotelowej lub restauracyjnej
mile widziane wykształcenie gastronomiczne
zamiłowanie do sztuki kulinarnej
chęć do pracy, nauki i rozwoju
utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy
sumienność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę
gotowość do pracy w systemie zmianowym, w tym w godzinach nocnych
książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
wysoka kultura osobista
mile widziana znajomość j. angielskiego

Oferujemy:














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
przyjazną atmosferę pracy w kreatywnym i ambitnym zespole
możliwość korzystania z pakietu świadczeń socjalnych i motywacyjnych
uczestnictwo w programie MultiSport – karta Benefit
możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz członków rodziny, w tym
ubezpieczenie na życie opłacane przez Pracodawcę
pakiety świadczeń medycznych LuxMed w konkurencyjnych cenach
świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłaty do wczasów, bony
świąteczne itp.)
zniżki i specjalne oferty pracownicze na pobyty w hotelach sieci Marriott na całym świecie
możliwość rozwoju zawodowego
pracę w stabilnej i prestiżowej firmie
istnieje także możliwość pracy dodatkowej, na umowę zlecenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego na adres email
praca@courtyard.com.pl lub fax: 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
Airport 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." Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

