
 

Art Hotel**** zlokalizowany w sąsiedztwie wrocławskiego Rynku to miejsce, gdzie historia i twórcza 

pasja przenikają się wzajemnie i tworzą niepowtarzalną atmosferę.  

Dołącz do zespołu ludzi, dla których gościnność to prawdziwa pasja, gdzie otrzymasz wsparcie i 

będziesz mógł rozwinąć swoje kompetencje. 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

Kucharz 

Miejsce pracy: Wrocław 

 Profil kandydata: 

• doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata – wykształcenie kierunkowe mile 

widziane; 

• samodzielność i sprawna organizacja pracy własnej; 

• kreatywność i zmysł estetyki; 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; 

• zaangażowanie w wykonywaną pracę; 

• dyspozycyjność - praca w systemie zmianowym i w weekendy. 

• znajomość języka polskiego na poziomie minimum komunikatywnym. 

 

Podstawowe obowiązki: 

• przygotowywanie potraw w ramach menu a la carte oraz oferty bankietowej wg ustalonych 

receptur i standardu hotelu 

• zapewnienie wysokiej jakości i estetyki serwowanych potraw 



• dbałość o porządek na stanowisku pracy i o powierzony sprzęt 

• przestrzeganie właściwego wykorzystania produktów oraz standardów bezpieczeństwa 

zgodnie z przepisami HACCP. 

 

Korzyści: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat 

• ciekawą i stabilną pracę w młodym zespole i przyjaznej atmosferze 

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w prestiżowym obiekcie hotelowym  

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego 

• preferencyjne stawki na zakwaterowanie w hotelach sieci Harmony Polish Hotels. 

 

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. 

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres email: rekrutacja@arthotel.pl 

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, a nadesłanych 

ofert nie zwracamy. 
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