Szczyrk Mountain Resort - to największy i najnowocześniejszy
ośrodek narciarski w Polsce

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pracownik gastronomii
Miejsce pracy: Szczyrk

Pracuj w wyjątkowym miejscu i przeżyj przygodę życia!

Główne obowiązki:

•
•
•
•
•

obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy
przedstawianie oferty, przygotowywanie i podawanie dań oraz napoi
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny
dbanie o ekspozycję i porządek w miejscu pracy
obsługę systemu sprzedaży, kasy fiskalnej, terminala płatniczego

Oferujemy:

•
•
•
•
•
•

przyjemną atmosferę pracy w najnowocześniejszym ośrodku narciarskim w Polsce
wyjątkowe benefity (50% zniżki w strefie gastronomicznej, 30% zniżki w naszych
sklepach)
sezonowy SKIPASS w ośrodkach zimowych Jasna Chopok, Tatrzańska Łomnica,
Štrbské Pleso, Szczyrk
zniżki do Tatralandii
pakiet profesjonalnych szkoleń
możliwość pozostania z nami na stałe

Wymagamy:

•
•
•
•

książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia
dyspozycyjność oraz chęci do pracy
kultura osobista
uczciwość oraz odpowiedzialność

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: praca@szczyrkowski.pl

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016r. poz 922).
Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji
w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim z siedzibą w Szczyrku, ul. Narciarska 10. Jednocześnie jestem świadoma/świadomy, że w/w
pracodawca może przechowywać w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w
celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby „Dane osobowe”. Rozumiem,
że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia oraz żądanie ich usunięcia. Niniejszym
potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i
wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w powyższym zakresie.

