
 

Pokojowa /
Pracownik służby

pięter

TREMONTI  SKI  &  BIKE  RESORT  w  Karpaczu  to  nowoczesny  hotel
zlokalizowany w samym sercu Karpacza. Naszym Gościom oferujemy
blisko 130 przestronnych wykończonych 
i  wyposażonych  w  wysokim  standardzie  apartamentów   z  pełną
infrastrukturą hotelową.  
W  związku  z  planowanym  otwarciem  obiektu  wiosną  2021  r.,  do
swojego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko Pokojowa /
Pracownik służby pięter.

Opis stanowiska:
- Sprzątanie pokoi oraz przygotowanie ich na przyjazd Gości zgodnie z
wymogami 
i standardami hotelu.
- Utrzymanie czystości na częściach wspólnych.
- Dbanie o porządek w pomieszczeniach służbowych.
- Raportowanie wszelkich niezbędnych napraw.
- Oddawanie oraz ewidencjonowanie rzeczy znalezionych.

Oczekujemy:
- Bardzo dobrej organizacji pracy własnej.
- Dyscypliny w zachowaniu czystości i higieny pracy.
- Dokładności i sumienności.
- Umiejętności pracy według ściśle określonych procedur.
- Zdolności do realizacji wielu zadań pod presją czasu.
- Wysokiej kultury osobistej.
- Braku przeciwwskazań do pracy fizycznej.

Oferujemy:
- Umowę o pracę lub zlecenie. 
- Zniżki dla pracowników.
- Vouchery okolicznościowe.
- Premie uznaniowe.
- Szkolenia branżowe.
- Możliwość awansu wewnątrz firmy.
- Możliwość zakwaterowania.
- Pracę w kreatywnym zespole.
- „Najlepsi z najlepszych” – program uznania profesjonalizmu.
- Coaching i mentoring.
- Możliwość dołączenia do najlepszego zespołu przewodników po 
świecie hotelarstwa, którymi kieruje hasło „let me guide you”.

Osoby zainteresowane  aplikowaniem na stanowisko kelnera prosimy 
o przesłane CV drogą mailową na adres: kadry@tremonti.pl, w tytule 
wiadomości podając nazwę stanowiska oraz imię i nazwisko.
W CV proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w
niniejszym  dokumencie  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 

58-540
Karpacz

533355427

kadry@tremonti.pl
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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).


