
W związku z rozwojem, czterogwiazdkowy Hotel SKAL w Ustroniu Morskim 

poszukuje pracowników na stanowisko Kelner/ Barman  

 

Miejsce pracy: Ustronie Morskie 

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 

 

· doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 

· łatwości w nawiązywania kontaktów 

· gotowości do pracy zmianowej, dyspozycyjności 

· umiejętności pracy pod presją czasu i zadań 

· dobrej organizacji pracy – samodzielności 

· posiadania aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych 

 

OFERUJEMY: 

 

· dobre i stabilne warunki zatrudnienia 

· pracę w zespole profesjonalistów i ludzi z pasją 

· możliwość rozwoju zawodowego 

- możliwość zakwaterowania 

 

Chętne osoby prosimy o przesłanie CV na adres: recepcja@skal-hotel.pl  

Osobiście pod adresem: Hotel SKAL ul. Bolesława Chrobrego 80, Ustronie 

Morskie 

Wszelkie informację można uzyskać pod numerem telefonu : 668 080 442 
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Czterogwiazdkowy Hotel SKAL w Ustroniu Morskim poszukuje pracowników na 

stanowisko Kelner/ Barman , Pomoc kuchenna 

 

Praca dorywcza w okresie 22.12.2016 – 01.01.2017 

 

Oferujemy: 

· atrakcyjne wynagrodzenie 

· pracę w zespole profesjonalistów i ludzi z pasją 

· możliwość dalszej współpracy  

- możliwość zakwaterowania 

 

Chętne osoby prosimy o przesłanie CV na adres: recepcja@skal-hotel.pl  

Osobiście pod adresem: Hotel SKAL ul. Bolesława Chrobrego 80, Ustronie 

Morskie 

Wszelkie informację można uzyskać pod numerem telefonu : 668 080 442 
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W związku z rozwojem, czterogwiazdkowy Hotel SKAL w Ustroniu Morskim 

poszukuje pracowników na stanowisko Kucharz / Pomoc kuchenna 

 

1. KUCHARZ 

 

Oczekiwane umiejętności 

-znajomość kuchni gorącej i zimnej 

-przygotowywanie bufetów 

-znajomość kuchni tematycznych 

-mile widziana znajomość wypieków cukierniczych domowych 

-Praca odbywa się w systemie zmianowych 2 x 12h. 

- możliwe zakwaterowanie 

 

Oferujemy możliwości rozwoju pracownika. 

Wynagrodzenie do omówienia przy rozmowie rekrutacyjnej. 

 

 

2. POMOC KUCHENNA 

 

Oczekiwane doświadczenie na stanowisku pomoc kuchenna. 

Praca odbywa się w systemie zmiany 2 x 12h 

Wynagrodzenie do omówienia przy rozmowie rekrutacyjnej 

Możliwość zakwaterowania 

 

Chętne osoby prosimy o przesłanie CV na adres: recepcja@skal-hotel.pl  

Osobiście pod adresem: Hotel SKAL ul. Bolesława Chrobrego 80, Ustronie 

Morskie 

Wszelkie informację można uzyskać pod numerem telefonu : 668 080 442 
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