
PRACA W TWOICH RĘKACH  

Poszukujemy TECHNIKA – KONSERWATORA  

 

Co będziesz robić? 
  

 Dbać o stan techniczny budynku, infrastruktury i urządzeń 

 Rozwiązywać problemy techniczne i troszczyć się o utrzymanie optymalnych 

parametrów użytkowych urządzeń i systemów  

 Współpracować z innymi działami w zakresie wsparcia technicznego 

 Planować działania prewencyjne w zakresie wyposażenia technicznego  

 Brać czynny udział w koordynacji pracy podczas przeglądów serwisowych 

realizowanych przez firmy zewnętrzne  

 Dbać o przestrzeganie procedur zarządzania jakością, środowiskiem i 

bezpieczeństwem  

 Monitorować zdarzenia w systemie BMS oraz reagować na incydenty 

 Raportować i sprawować nadzór nad przekazaną dokumentacją techniczną 

 Wykonywać dodatkowe prace zlecone przez przełożonego (zgodne z umową o 

pracę) 

Czego oczekujemy? 

 Wykształcenia technicznego  

 Umiejętności logicznego myślenia i wykonywania pracy pod presją zadań oraz 
czasu 

 Zdolności manualnych potrzebnych do wykonania różnych napraw tzw. złota 
rączka 

 Bardzo dobrej organizacji własnego czasu pracy oraz umiejętności pracy w 
zespole 

 Gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym oraz w weekendy 

 Doświadczenia w eksploatacji technicznej budynków (mile widziane) 

 Świadectwa kwalifikacji grupy G1 w zakresie Eksploatacji (mile widziane) 

 Znajomości języka angielskiego (mile widziana) 

 Życzliwości - nasz hotel to miejsce równych szans i warunków. Szanujemy 
wszystkich i oczekujemy tego samego od Ciebie 
 

Co oferujemy? 

 Przyjazną atmosferę pracy  

 Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

 Pracę w jednej z największych sieci hoteli na świecie  

 Szkolenia branżowe oraz cykliczne wydarzenia integracyjne 

 Stawki pracownicze na pobyty w hotelach sieci Hilton na całym świecie 

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

 Ubezpieczenie grupowe 

 Obiady w restauracji pracowniczej 

 Darmowy parking 
 

 
Zainteresowany? 

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

mailto: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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