W SAMYM
SERCU
WROCŁAWIA

MENU
BEZ GLUTENU

MIEJSCE
PRZYJAZNE
DZIECIOM

Restauracja Patio zlokalizowana w samym sercu Wrocławia zaprasza do współpracy!
Mieścimy się na parterze Hotelu Patio, przy ul. Kiełbaśniczej 25. Na wrocławskim rynku istniejemy od 20 lat,
a od ponad 10 lat należymy do spółki CRH Patio Sp. z o. o., oferującej stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Autorska karta menu zawiera zarówno tradycyjne potrawy kuchni polskiej, jak też nowatorskie dania kuchni
europejskiej, przygotowywane m.in. techniką sous-vide. Goście doceniają też ofertę restauracji z uwagi
na ciekawe menu sezonowe oraz dania kuchni bezglutenowej, w której specjalizujemy się w ramach programu
„Menu bez glutenu”. Realizujemy również cateringi i kameralne przyjęcia okolicznościowe, wpieramy także
codzienną działalność hotelu w zakresie bufetu śniadaniowego oraz usług konferencyjnych.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

KELNER / KELNERKA
Miejsce pracy: Wrocław

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś dołączyć do doświadczonego Zespołu Restauracji Patio i rozwijać swoje
umiejętności w branży gastronomiczno-hotelarskiej, zapraszamy do współpracy!

TWOJE GŁÓWNE ZADANIA:
ź
ź
ź
ź
ź

obsługa klientów indywidualnych w ramach menu a’la carte
obsługa wydarzeń okolicznościowych - przyjęć, konferencji i bankietów
wystawianie rachunków i faktur
sporządzanie raportów dobowych
kształtowanie i utrzymywanie dobrych relacji z Gośćmi

JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM/KANDYDATKĄ, JEŻELI:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

posiadasz już doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, jesteś uśmiechnięty/ta i lubisz ludzi
posługujesz się komunikatywnie j. angielskim i nie boisz się kontaktu z gościem zagranicznym
lubisz i potrasz współpracować w zespole
cechuje Cię dobra organizacja pracy i wysoka samodzielność
posiadasz aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych

OFERUJEMY:
ź
ź
ź
ź

stałe warunki zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie / umowę o pracę
atrakcyjne warunki nansowe wraz z systemem premii miesięcznych i rocznych
elastyczny czas pracy w systemie pracy zmianowej
możliwość korzystania w dodatkowych benetów, w tym m.in. opieki medycznej, funduszu socjalnego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres praca@hotelpatio.pl.
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PROSIMY O UMIESZCZENIE W CV KLAUZULI ZGODY KANDYDATA (aplikacje bez klauzuli nie będą brane pod uwagę podczas
rekrutacji):
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. W przypadku dołączenia do CV mojego zdjęcia,
wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych w związku z obecną i przyszłymi rekrutacjami.
_________________________________________
czytelny podpis kandydata do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO W SPÓŁCE CRH PATIO SP. Z O.O.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy iż:
ź
ź

ź
ź

ź

ź
ź

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka CRH Patio Sp. z o.o.;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r.;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez
okres 3 lat;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa IT, obsługa prawna),
a także współpracujące w procesie rekrutacji;
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

