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PRACA NA TACY PODANA  

Poszukujemy MŁODSZEGO KIEROWNIKA / KAPITANA 

ZMIANY DZIAŁU KONFERENCJI i BANKIETÓW  

Co serwujemy? 

 Stabilne warunki zatrudnienia  

 Przyjazną atmosferę pracy w jednym z największych obiektów konferencyjno-
eventowych w Polsce Centralnej 

 Wsparcie w rozwoju zawodowym 

 Ciekawe wyzwania - możliwość sprawdzenia się przy organizacji dużych 
imprez i wydarzeń (eventy, konferencje, szkolenia etc.) 

 Szkolenia i spotkania integracyjne  

 Umowę o pracę 

 Stawki pracownicze na pobyty w hotelach sieci Hilton na całym świecie 

 Ofertę specjalną na Telewizję Toya, Internet oraz telefon stacjonarny 

 Darmowy parking 
 
Co zamawiamy? 

 Doświadczenie w zarządzaniu i motywowaniu zespołu (mile widziane 
doświadczenie na podobnym stanowisku) 

 Dobrą znajomość języka angielskiego   

 Bardzo dobrą organizację własnego czasu pracy oraz Twojego zespołu  

 Umiejętność szybkiej reakcji na niespodziewane wyzwania związane z 
codzienną pracą  

 Samodzielność i inicjatywę w działaniu  

 Komunikatywność, dokładność i systematyczność  

 Wysoki poziom kultury osobistej  

 Gotowość do pracy zmianowej  

 Znajomość pakietu MS Office 

 Znajomość obsługi sprzętu multimedialnego (mile widziana) 

 
Czym będziesz się zajmować? 

 Organizowaniem i nadzorowaniem pracy zespołu kelnerów i barmanów 
podczas eventów, konferencji oraz przyjęć okolicznościowych 

 Dbałością o wysoki standard obsługi Gości i utrzymywaniem dobrych relacji 

 Planowaniem, przebiegiem i rozliczeniem końcowym funkcji bankietowych 
zgodnie z procedurami obowiązującymi w Hotelu 

 Obsługą sprzętu AV 

 Kontrolą przestrzegania zasad BHP i HACCP przez Twój zespół 
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Zainteresowany? 

Prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres: praca@filmhotel.pl  

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą  

w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, jej spółki zależne lub stowarzyszone, moich danych 

osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych 

przyszłych rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
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