Sheraton Sopot Hotel powstał w jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce zwanym Perłą Bałtyku.
Sopot, malowniczy kurort nazywany często letnią stolicą Polski, od lat przyciąga turystów. Uzdrowisko
ma bogate tradycje Spa, których początki sięgają XIX wieku, a malownicze, szerokie i piaszczyste plaże
ciągnące się wzdłuż całego brzegu Sopotu kuszą od lat wyjątkowo miękkim i czystym piaskiem. Nasz
hotel zlokalizowany bezpośrednio przy plaży i w pobliżu słynnego sopockiego molo, oferuje 189 pokoi
gościnnych i apartamentów.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kelner/Kelnerka
Szukamy właśnie Ciebie, czyli osoby wyjątkowej, gościnnej, z chęcią nauki oraz odwagą,
szacunkiem i potrzebą kontaktu z ludźmi. Docenimy Twoje doświadczenie i otwartość.
Z naszymi gośćmi często będziesz mieć kontakt używając języka angielskiego. Jeżeli będą to
Twoje pierwsze kroki w gastronomii- nauczymy Ciebie wszystkiego!
Co Tobie zaproponujemy?
 Współpracę na podstawie Umowy Zlecenie,
 Pracę w zespole, który jest dobrze zorganizowany, dzieli się doświadczeniem i potrafi
współpracować
 Możliwość rozwoju w 5* Hotelu należącym do jednej z największych sieci na świecie- Marriott
International
Co robimy oprócz pracy?
 BIEGAMY – dla siebie i innych, którzy potrzebują naszej pomocy
 JEŹDZIMY ROWERAMI - bierzemy udział w rywalizacjach rowerowych
 GRAMY W PIŁKĘ NOŻNĄ – możesz dołączyć do naszej drużyny
Jeżeli chcesz pokazać nam swoje pasje- jesteśmy otwarci!
 ŚWIĘTUJEMY WSPÓLNIE ROZPOCZĘCIE SEZONU LETNIEGO na plaży
 ORGANIZUJEMY spotkania integracyjne, bal karnawałowy, bal Mikołajkowy dla dzieci i
różne inne, liczne drobne upominki i słodkości dla pracowników :)
 Wspieramy akcje charytatywne
 Regularnie wyróżniamy jednego z nas tytułem Pracownika Miesiąca
 Oferujemy naszym pracownikom możliwość skorzystania ze zniżek: w hotelowej pralni, cukierni
i innych hotelach na całym świecie
 Każdego dnia możesz skorzystać z ciepłego posiłku w trakcie pracy

Aplikacje (CV) prosimy składać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres:

paulina.kolos-dembicka@sheraton.com

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej
oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

