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SPECJALISTA OD ZAMIESZANIA 

Poszukujemy MŁODSZEGO KIEROWNIKA / KAPITANA 

ZMIANY BARU  

Co serwujemy? 

 Stabilne warunki zatrudnienia  

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

 Wsparcie w rozwoju zawodowym 

 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  

 Szkolenia (barmańskie, baristyczne, sommelierskie) i spotkania integracyjne  

 Umowę o pracę 

 Stawki pracownicze na pobyty w hotelach sieci Hilton na całym świecie 

 Ofertę specjalną na usługi TOYA – Telewizję cyfrową, Internet i Telefonię 

 Obiady w restauracji pracowniczej 

 Darmowy parking 
 
Co zamawiamy? 

 Osobę, która z pasję i uśmiechem zapewnia Gościom wysoki standard 
obsługi oraz świetnie odnajduje się w pracy zespołowej  

 Chęć do rozwijania swoich umiejętności i dzielenia się doświadczeniem z 
zespołem  

 Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną 
komunikację 

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

 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 miksologii i doświadczenie w pracy za barem 

 Wiedzę towaroznawczą z zakresu alkoholi mocnych (szczególnie whisky) 
 
Czym będziesz się zajmować? 

 Organizowaniem i nadzorowaniem pracy zespołu barmanów podczas 
codziennych zmian w Golden Barze 
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 Dbałością o wysoki standard obsługi Gości i utrzymywaniem dobrych relacji 

 Planowaniem, przebiegiem i rozliczeniem końcowym zmiany Golden Baru 

 Kontrolą przestrzegania zasad BHP i HACCP przez Twój zespół 
 

 

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  

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. 
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