
 
 

W czym jesteś naprawdę dobry?  
Podziel się swoim talentem! 
Aktualnie do naszych hoteli w Krakowie szukamy kandydatów na stanowisko: 
 

KUCHARZ 
Vienna House Easy Cracow, Vienna House Andel’s  

 
 
Jeżeli lubisz i chcesz: 

• rozwijać się w gastronomii pod okiem doświadczonych szefów kuchni 
• pracować z fajnymi ludźmi oraz cenisz sobie przyjazną atmosferę pracy 
• pracować w miejscu, gdzie będziesz mógł dać upust swojej kreatywności, biorąc udział w 

akcjach promocyjnych restauracji oraz w procesie ustalania menu 
 
I wyróżnia Cię: 

• pasja do gotowania oraz chęć kulinarnego rozpieszczania swoich gości 
• kreatywność oraz znajomość trendów kulinarnych 
• doświadczenie w pracy w hotelarstwie oraz/lub przy eventach   

 
Zapewnimy Ci: 

• przestrzeń do bycia sobą i rozwijania swoich pasji 
• uczestnictwo w szkoleniach w ramach Vienna House Academy  
• stabilną, dającą satysfakcję pracę oraz dodatkowe benefity: prywatna opieka medyczna, 

zniżki w hotelach sieci VH i wiele innych 
 
Jesteśmy naprawdę dobrzy w wielu rzeczach, ale jeszcze nie we wszystkim. Dlatego zawsze 
poszukujemy osób, które wykazują inicjatywę i zaangażowanie, chcą się podzielić 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. 
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