
 
 

DOUBLETREE BY HILTON ŁÓDŹ 

Film Hotel Sp. z o. o. 

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź 

Tel +48 42 2088000, Fax +48 42 2088001 

NIP: 7272750210  REGON: 100738406  KRS: 0000336343 

lcjdl.res@hilton.com 

doubletreelodz.pl | lodz.doubletree.com 

 

 

SPECJALISTA OD ZAMIESZANIA 

Poszukujemy BARMANA / BARMANKI 

Co serwujemy? 

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

 Możliwość zdobywania doświadczenia i rozwijania swojej pasji - nasi Barmani 
mają okazję pracować nie tylko w jednym z najlepiej zaopatrzonych whisky 
barów w Łodzi, ale też serwują napoje na koncertach w Klubie Wytwórnia 
oraz podczas eventów odbywających się w hotelu 

 Szkolenia (barmańskie, baristyczne, sommelierskie)  

 Elastyczne godziny pracy 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/zlecenie, stawkę ustalamy 
indywidualnie w zależności od posiadanego doświadczenia 

 Obiady w restauracji pracowniczej 

 Darmowy parking 
 

Szukamy osoby: 
 

 Z pasją i uśmiechem zapewniającej Gościom wysoki standard obsługi  

 Świetnie odnajdującej się w pracy zespołowej  

 Chętnej do rozwijania swoich umiejętności i skłonnej do dzielenia się swoim 
doświadczeniem z zespołem  

 Posługującej się językiem angielskim w stopniu umozliwiającym swobodną 
komunikację 

 
Czym będziesz się zajmować? 

 Obsługą barmańską zgodną ze standardami hotelu, w tym koncentracją na 
potrzebach Gości i doradztwem w wyborze pozycji z karty barowej 

 Dbałością o czystość baru i estetykę miejsca pracy 

 Współpracą z innymi działami w hotelu  
 
 

Zainteresowany? 

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

Administratorem danych osobowych jest Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy 

Łąkowej 29, a z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając 

wiadomość na adres: iod@doubletreelodz.pl. Zasadność zbierania danych kandydatów na 

pracowników wynika z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: Rozporządzenia). Dane 

osobowe kandydatów na pracowników są przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego  
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z prawem prowadzenia akcji rekrutacyjnych, podjęcia działań przed zawarciem umowy 

pomiędzy Film Hotel Sp. z o.o. a pracownikiem. Przechowywanie aplikacji na poczet 

przyszłych rekrutacji lub przetwarzanie danych wykraczających poza zakres wskazany  

w Rozporządzeniu odbywa się w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Zgodę tą możecie 

Państwo odwołać w każdej chwili, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia danych, 

jednak przetwarzanie, które miało miejsce przed jej odwołaniem pozostanie zgodne  

z prawem. Kandydaci mają prawo do żądania od Film Hotel Sp. z o.o. dostępu do danych 

osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych lub usunięcia, a w uzasadnionych 

przypadkach do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego.” 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 


