
 
 
Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 
Portier 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
Obowiązki: 

• obsługa gości hotelowych: powitanie, pomoc w transporcie bagażu,   

• obsługa parkingu hotelowego: pomoc gościom przy właściwym i bezpiecznycm wjeździe i 
wyjeździe samochodu z garażu, 

• dbałość o bezpieczeństwo i porządek: drobne prace porządkowe na parkingu, w otoczeniu 
hotelu, 

• załatwianie drobnych zleceń na zewnątrz, 

• ścisła współpraca z hotelową recepcją. 
 
Wymagania: 

• odpowiedzialność i sumienność, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• prawo jazdy kategorii B, 
• bardzo dobra znajomość języka polskiego, 
• minimum podstawowa znajomośc języka angielskiego, 
• gotowość do pracy w systemie zmianowym (zmiany dzienne i nocne, również w niektóre 

weekendy i święta ). 
 

Oferujemy: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, 

• pełne wsparcie w okresie wdrożeniowym, 

• elastyczne godziny pracy (praca zmianowa) 

• strój służbowy,  

• ciepły i smaczny posiłek w czasie dnia pracy, 



• pakiet socjalny: m.in. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na 
preferencyjnych warunkach. 

• Jeśli lubisz podróżować, mamy dla Ciebie specjalny rabat na noclegi w sieci Polskich Hoteli 
Niezależnych w całej Polsce. 

 
Szukamy pracownika na stałe, ale pracę można też pogodzić ze studiami dziennymi lub zaocznymi 
(wtedy możliwość mniejszej ilości godzin pracy). 
 
 Osobom, które są w pełni dyspozycyjne do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu, po okresie 
próbnym na umowę-zlecenie, oferujemy możliwość zawarcia stałej umowy o pracę. Kandydatom, 
którzy gotowi są do podjęcia pracy dorywczej proponujemy umowę zlecenie. 
 
 

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu aplikacyjnym poniższej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów 
prowadzonej przez Art Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kiełbaśnicza 20 rekrutacji. 

Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.  
Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, a nadesłanych ofert nie 

zwracamy. 


