
 
 
W czym jesteś naprawdę dobry?  
Podziel się swoim talentem pracując w hotelach sieci Vienna House w Krakowie jako: 
 

KELNER  
Vienna House Easy Cracow, Vienna House Andel’s 

 
Jeżeli lubisz i chcesz: 

• zachwycać naszych gości obsługą na najwyższym poziomie, pomagać im swoją radą i 
zaangażowaniem 

• prezentować gościom ofertę menu oraz drinków, wina i napojów oraz serwować je dzieląc się 
swoją kreatywnością 

• rozpocząć fascynującą przygodę w świecie gastronomii 
• uczyć się nowych rzeczy 
• pracować w młodym, dynamicznym zespole i w fajnej atmosferze 
• by w Twojej pracy „działo się”  

 
I wyróżnia Cię: 

• doświadczenie na tym stanowisku lub chęć jego nabycia  
• energia i zapał do działania 
• entuzjazm i pozytywne nastawienie do życia 
• bardzo dobre zdolności komunikacji  
• przywiązanie do wysokiej jakości obsługi 

 
Zapewnimy Ci: 

• przestrzeń do bycia sobą i rozwijania swoich pasji 
• uczestnictwo w szkoleniach w ramach Vienna House Academy 
• elastyczny i dopasowany grafik 

 
Jesteśmy dobrzy w wielu rzeczach, ale jeszcze nie we wszystkim. Dlatego zawsze poszukujemy osób, 
które wykazują inicjatywę i zaangażowanie, chcą się dzielić z nami swoimi umiejętnościami i 
talentami. 
 
Jeśli czujesz, że to ogłoszenie jest skierowane właśnie do Ciebie zaaplikuj do nas na adres: 
lidia.moczulska@viennahouse.com i daj się bliżej poznać. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Vienna House Easy Cracow RE sp. z. o.o. (dawniej VHE 
CRACOW SP. Z O.O. S.K.A.) ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków KRS: 475 - pokaż numer telefonu - 6. Dane osobowe są przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i lit. b (czynności przed zawarciem umowy) RODO. Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na udział w 
przyszłych rekrutacjach, to w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą danych osobowych 
będą spółki z grupy Vienna House International. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz 1 rok po jej 
zakończeniu. Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów innych rekrutacji, dane będą przechowywane 
do czasu ich zakończenia. Administrator informuje o prawie dostępu do danych, prawie do sprostowania danych, prawie do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawie do usunięcia danych osobowych, prawie do wniesienia skargi do UODO. 


