
 

Art Hotel 4* 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: 

Pracownik baru- barman/barmanka 

Miejsce pracy: Wrocław 

 Profil kandydata: 

• wysoka kultura osobista; 

• podstawowa wiedza barmańska i doświadczenie na podobnym stanowisku mile 

widziane; 

• samodzielność i sprawna organizacja pracy własnej; 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; 

• zaangażowanie w wykonywaną pracę i pozytywne nastawienie do ludzi; 

• dyspozycyjność - praca w systemie zmianowym i w weekendy. 

• znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację 

• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym. 

• aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej 

wyrobienia 

 

Podstawowe obowiązki: 

• przygotowywanie i podawanie napojów oraz przekąsek dla klientów restauracji oraz 
bankietów i konferencji; 

• odpowiedzialność za powierzone alkohole i napoje; 

• weryfikacja stanów magazynowych; 

• składanie zamówień i przyjmowanie towaru; 

• dbanie o czystość, wyposażenie i estetykę baru. 

 

Co możemy ci zaoferować: 

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

• elastyczne godziny pracy (praca zmianowa) 

• pełne wsparcie w okresie wdrożeniowym w przyjaznym wspierającym zespole, 

• możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów, 

• strój służbowy,  

• ciepły i smaczny posiłek w przerwie na lunch, 

• 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. 
 

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. 

 


