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PRACA NA TACY PODANA 

Poszukujemy MŁODSZEGO KIEROWNIKA ZMIANY 

RESTAURACJI FOUR COLORS  

Co serwujemy? 

 Stabilne warunki zatrudnienia  

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

 Wsparcie w rozwoju zawodowym 

 Szkolenia (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? 

 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  

 Komunikatywność, dokładność i systematyczność  

 Wysoki poziom kultury osobistej  

 Gotowość do pracy zmianowej  

 Znajomość pakietu MS Office 

 Wiedzę sommelierską (mile widziana)  
 
Czym będziesz się zajmować? 

 Prowadzeniem zmiany w restauracji Four Colors  

 Dbałością o wysoki standard obsługi Gości 

 Planowaniem, przebiegiem i rozliczeniem zmiany 

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 

mailto:praca@filmhotel.pl
mailto:iod@doubletreelodz.pl


 
 

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 

 

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. 


