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JobDesigner

Twoje narzędzie
do optymalizacji ogłoszeń

Zaprezentuj swoje ogłoszenia w nowym świetle
Struktura ogłoszeń ma ogromne znaczenie: przedstawienie wszystkich istotnych informacji
w czytelnej dla aplikantów formie pozwala łatwiej wyróżnić się na tle pozostałych pracodawców.

Nazwa firmy
Nazwa stanowiska

PRZYKŁADNY HOTEL

Szef kuchni (k/m) Pełny etat
PRZYKŁADNY
HOTEL

Warszawa

Pełny etat

Miejsce pracy
Rodzaj umowy
Data publikacji

13.09.2019

4,8
Profil przedsiębiorstwa

Aplikuj teraz

Zapamiętaj

Przycisk "Aplikuj teraz"

Zdjęcie główne

Wprowadzenie
Przykładny Hotel jest nowoczesnym, pięciogwiazdkowym obiektem, który pięknie komponuje się

Wprowadzenie

z warszawską architekturą. Profesjonalny zespół pracowników oraz wysoki standard usług
sprawia, że nasz obiekt jest wyjątkowym miejscem dla gości, którzy często tu wracają. Dołącz

Opis zadań

Wymagania
●

Wiedza z zakresu HACCP

●

Umiejętność zarządzania ludźmi,

●

Samodzielność oraz umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presja czasu,

Profil kandydata

Kogo szukamy?
●

Ludzi z pasją do gastronomii, którzy chcą się rozwijać w naszych strukturach

●

Doświadczonych osób, ceniących sobie pracę w zgranym zespole

Benefity

Co oferujemy?
●

ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,

●

umowę o pracę,

●

możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

Kontakt

KONTAKT
Czekamy na Twoje CV!
Pryzładny Hotel

Dodatkowe zdjęcia
(maksymalnie 3)
Przycisk "Aplikuj teraz"

Aplikuj teraz

PRZYKŁADNY HOTEL
Przykładny Hotel to piękny, całoroczny ośrodek, znajdujący się

PRZYKŁADNY

Profil przedsiębiorstwa
Oferty pracy : 3

w samym centrum Warszawy. Wyróżnia nas regionalna kuchnia
i rewelacyjny zespół.
czytaj więcej

Opis pracodawcy:
Link do Profilu Pracodawcy
i aktualnych ofert

Kandydaci powinni dokładnie wiedzieć czego
mogą oczekiwać z Twojej strony.
Nasza nowa czytelna forma ogłoszeń pozwala kandydatom szybko znaleźć istotne
dla nich informacje i jednocześnie zmaksymalizować prawdopodobieństwo aplikacji.

Rozwój zawodowy

Jak się tu pracuje?

Jakie są moje zadania?

Zespół

Szkolenia
Benefity

Miejsce pracy

Umiejętności
Atmosfera pracy

Kultura firmy

Elastyczne
godziny pracy

Zalety dla Ciebie:
• Wygodne narzędzie do tworzenia ogłoszeń
• Spersonalizowany wygląd
• Czytelna struktura poszczególnych sekcji
• Optymalne wyświetlanie na wszystkich urządzeniach
• Zorientowanie na kandydatów dla większego zasięgu

Nasz cel: zwiększyć liczbę odpowiednich aplikacji
i nie tracić czasu na niedopasowanych kandydatów!

Pełna responsywność ogłoszeń to
już nie tylko wygoda, ale konieczność
JobDesigner daje możliwość dostosowania wyglądu ogłoszeń i nadania odpowieniego
charakteru wszystkim Twoim ofertom. Dopasuj kolory i obrazy tak, aby Twoje oferty idealnie
odzwierciedlały wizerunek marki.
Przykładowe Biuro Podróży

Senior Commercial Manager (k/m)
PRZYKŁADOWY HOTEL

Barcelona

Kierownik zmiany zaplecza kuchni (k/m)
PRZYKŁADOWY
HOTEL

Kucharz Bankietowy (k/m)
R E S TA U R A C J A

Poznań

Pełny etat
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Zapamiętaj
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01.11.2019

Szukamy
Ciebie!
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Restauracja Przykładna

PRZYKŁADNA

Gdynia

Pełny etat

4,2

Aplikuj teraz

Zapamiętaj

Dołącz do naszego zespołu!
Dołącz do zespołu
Osoba zatrudiona na tym stanowisku odpowiada za utrzymanie hotelowych standardów

Restauracja Przykładna to ...
Regionalne jedzienie! Muzyka, atmosfera, niezapomniane wieczory! Nasza wizja: Spróbuj

czystości, higieny oraz warunków sanitarnych pomieszczeń kuchennych.

Jesteśmy wiodącą firmą turystyczną z siedzibą w Hiszpanii, która specjalizuje się
w zabezpieczaniu najlepszych noclegów dla podróżnych w najniższych cenach.
Nasza sieć obejmuje ponad 1 000 000 zakwaterowań na całym świecie.

czegoś, czego jeszcze nigdy nie jadłeś. Nasza restauracja to nie tylko centrum dobrego smaku,
ale również lokalnej kultury.

Profil Kandydata

Twoje obowiązki

●

min. 3- letnie doświadczenie jako pracownik zaplecza kuchni

●

znajomość pełnych podstaw pracy w kuchni

●

●

znajomość technologii produkcji

znajomość zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności (HACCP)

●

posiadanie akutalnej książeczki zdrowia

●

komunikatywna znajomość języka angielskiego

Jako Senior Commercial Manager Twoim głównym celem będzie pomoc w rozbudowie naszej
sieci zaopatrzenia. Do Twoich zadań należeć będzie nawiązywanie partnerstw i zapełnienie
płynności dostaw, a także zarządzanie produktem w podlegających Ci lokalizacjach.

Wymagania

Co oferujemy?
●

Twoje zadania

pracę w młodym zespole, przyjaznej, nieformalnej atmosferze

●

● umowę o pracę, pakiet medyczny i dofinansowanie do karty Multisport

●
●

Twój profil
●

Lubisz gotować

●

Masz doświadczenie w pracy jako kucharz (idealnie w dziale bankietów)

●

Jesteś otwarty/a na ludzi i lubisz im pomagać

●

Masz poczucie humoru

bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy zarówno indywidualnej, jak i w zespole
Co oferujemy
dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym i w weekendy)
dbałość o szczegóły, zorientowanie na jakość

Co gwarantujemy?

Kontakt

●

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

●

komfortowe warunki pracy – bezpłatne posiłki, kawa i strój pracowniczy

●

prywatną opiekę medyczną i grupowe ubezpieczenie na życie

Restauracja Przykładna

Oferujemy pracę w dynamicznym, pozytywnie nastawionym zespole, szkolenia stanowiskowe,
możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowych kwalifikacji, atrakcyjne wynagrodzenie
i stabilność zatrudnienia.

Profil kandydata
Idealny kandydat ma doświadczenie w branży hotelarskiej i / lub turystycznej. Powinien
posiadać wyższe wykształcenie i posługiwać się biegle językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Ulica Przykładna 60-780 Poznań
Jan Rekruter
0 22 356 36 90

Kontakt

kandydat@przykladowyadres.pl

Przykładowy Hotel
Ulica Piękna 80-001 Gdynia
Jan Rekruter
0 22 356 36 90
kandydat@przykładowyhotel.pl
www.przykładowyhotel.pl

KONTAKT
Przykładowe Biuro Podróży
Ulica Przykładowa 02-200 Warszawa
Jan Rekruter
kandydat@przykladowyadres.pl

Do utworzenia ogłoszeń potrzebne będą:
• Logo firmy
• Gotowy tekst podzielony na sekcje: wprowadzenie, obowiązki,
profil kandydata, benefity, prezentacja firmy
• Zdjęcie główne (750 x 250 pikseli)
• Informacja o kolorach: tła, czcionki i nagłówka
• Dodatkowe zdjęcia (maksymalnie 3)

022 356 36 90
reklama@hotelcareer.pl

