Casa Familia GmbH в Штральзунді шукає зараз працівників для наступнихі посад.

Наші умови
• Постійний трудовий договір (без сезонної роботи)
• Надтарифна оплата
• 5-денний робочий тиждень
• 24-денна відпустка
• Доплати за роботу у неділю у розмірі 25% після випробувального терміну
• Зручний сервісний одяг надається та чиститься
• Облік всієї понаднормової роботи та компенсація її як вільний час
• Приємна робоча атмосфера
• Постійна можливість спілкування з керівницею
• Підтримка в придбанні трудового квитка залізниці UBB
• Можливість паркування
• Знижки на проживання в багатьох готелях через PERSONIGHTS
• Смачна вечеря для персоналу та затишна кімната для перерви
• Безкоштовне використання морських та термальних ванн
• Знижки в зоні краси та оздоровлення, а також при користуванні готельними послугами
(напр. харчування, ночівлі, святкування)
Крім того, для всіх співробітники вода, кава і чай безкоштовно.

Посада

Вимоги

Опис роботи

Повар (ж/ч/і)






22.800€ (Валова
річна заробітна
плата)

Німецька мова:
A2-B1







Закінчена професійна
освіта в готельній або
готельній індустрії
Бажано професійний
досвід
Доглянута зовнішсть
Вміння працювати в
команді, гнучкість і
захопленість до
приготування їжі
Компетентність,
сердечність і динаміка
Доброзичливе і
професійне
відношення до гостей









Приготування холодних і гарячих
страв для гостей будинку і для
ресторану à la carte
Спільна відповідальність та
організація безперешкодних
процесів на кухні та в
обслуговуванні
Контроль якості доставленого
товару, зберігання і економічного
розрахуноку потреби в
інгредієнтах і порівняння з
маючим запасом
Рахування використання товарів
Дотримання правил гігієни
харчових продуктів
Професійне та доречне
застосування усіх кухонних та
електричних приладами, а також
їх догляд

Персонал стійки
реєстрації гостей
(ж/ч/і)




22.800€ (Валова
річна заробітна
плата)





Німецька мова:
B2 мовно та
письмово




Закінчена професійна
освіта в готельній або
готельній індустрії
Бажано знання
англійської та інших
мов
Доглянута зовнішсть
Структурований спосіб
роботи - навіть у
піковий час
Самостійна робота і
стійкість
Впевнене знання
німецької мови
Доброзичливе і
професійне
відношення до гостей








Регулярна робота з реєстрації
заїзду та виїзду
Приймання та обробка
бронювання
Співпраця з туристичними
агентствами та платформами
бронювання
Інвентаризація, архівування,
захист даних
Активний продаж внутрішіх
послуг
Кореспонденція

Ми шукаємо також:
Посада

Вимоги

Опис роботи

Офіціант /
Обслуговуючий
персонал / Фахівець
ресторану (ж/ч/і)








21.600€ ( Валова
річна заробітна
плата )





Німецька мова :

Бажано досвід в
обсугованні або
гастрономії
Чиста і доглянута
зовнішність
Структурований спосіб
роботи - навіть у піковий
час
Впевнене знання
німецької мови
Самостійна робота і
стійкість
Доброзичливе і
професійне відношення
до гостей

B1

Покоївка (ж/ч/і)

Німецька мова:
A1












21.000€
(Валова річна
заробітна плата)







Чиста і доглянута
зовнішсть
Структурований спосіб
роботи - навіть у піковий
час
Самостійна робота і
стійкість
Доброзичливе і
професійне відношення
до гостей та персоналу
Бажано досвід в
Housekeeping







Обслуговування в наших зонах
громадського харчування
Приймання замовлень від
гостей і подача страв та напоїв
Приготування напоїв
Приймання оплати та
реєстрація платежів за
допомогою кассової системи
Накривати столи
Обслуговування шведського
столу
Загальні підготовлюваючі
роботи (mise en place works)
Проведення безперебійного
процесу обслуговування з
дотриманням стандартів якості
Співпраця з фронт-офісом і
кухнею
Прибирання громадських зон
Прибирання кімнат
Вторинна діяльність
Іноді робота у пізні часи
Контроль та догляд за
білизною

Покоївка
робота у пізні
часи(ж/ч/і)
21.000€ (Валова
річна заробітна
плата)
Німецька мова:
A1






Структурований спосіб
роботи - навіть у піковий
час
Самостійна робота і
стійкість
Доброзичливе та
професійне відношення
до гостей та персоналу
Бажано досвід у
Housekeeping

Контакт
Будь ласка, надішліть свою заяву з фотографією на:
MST Hotel GmbH
z.Hd. Frau Marianne Queisner
Dünenstraße 11
17454 Zinnowitz
або info@mst-hotel-gmbh.de

До побачення в Zinnowitz!






Прибирання громадських зон
Прибирання кімнат
Вторинна діяльність
Контроль та догляд за
білизною

