Das Vienna House Sonne Rostock розташований в самому серці ганзейського міста Росток і має
119 стандартних і люкс-номерів, а також 9 конференц-залів загальної площi 520 м² для бiльше
чим 460 осіб. Багатий сніданок на терасі, вечеря в бістро з класичними французькими стравами,
фойє та бар, придатний для роботи в мережі, завершують пропозицію. Гості можуть відпочити в
оздоровчому та фітнес-центрі готелю. Vis a Vis ми маємо також готель 3* типу "ліжко і сніданок"
«Die Kleine Sonne» з 48 номерами.
Ваше серце б'ється для готельної індустрії і Вам подобається нова дiяльнiсть? Тоді ми шукаємо
саме Вас - для зміцнення нашої команди на наступну можливу дату.

Чого ви можете очікувати від нас:

• дуже добра робоча атмосфера в команді, орієнтованій на гостей та сервіс
• цінні переваги та знижки для співробітників у нашій мережі готелів
• оплата на основi колективного тарифного договору MV
• повний робочий день з 5-денним тижнем з понеділка по неділю
• 2-річний контракт з опцією безстрокового продовження
• безкоштовний обід в нашій їдальні для персоналу
• предоставлення та чищення робочого одягу (для кухар, помічника кухні)
Посада
Повар в навчаннi
(ж/ч/i)
з 01.08.2022

Вимоги до Вас
 Надійнiсть
 Вмiння працювати
у команді і
 стійкiсть
 Ви з
задоволенням
працюєте з
харчовимих
продуктів

Опис роботи
 Приготування різних страв
і харчових компонентів
відповідно до навчального
рамкового плану Торговопромислової палати
Ростока
 Кухня для сніданку
 Страви по меню в нашому
бістроті з міжнародною
кухнею
 Харчування працівників/
тут Ви можете спробувати
свої власні ідеї
 Банкетна кухня до 300
гостей і кейтеринг

Помічник на кухні /
посудомийник (ж/ч/і)
з 01.07.2022








Персонал бронювання
(ж/ч/і)




зразу

Ви гнучкі з точки
зору часу і
стійкий
Ви вмiєте
працювати у
команді
і маєте почуття і
очі для чистоти на
кухні
Знання німецької
мови



Добрі знання
Opera
Добрі знання
німецької та
англійської мов у
розмовній та
письмовій формі















Працівник сервісу



(ж/ч/і)
зараз





Рецепціоніст/
адміністратор



(ж/ч/і)
зараз



Відповідальний за всю
зону сервісу
Чистота всіх столових
приборів, склянок, посуду
та робочих матеріалів
кухні
Прибирання підлоги на
кухні
Прибирання складів
Додаткові роботи на кухні

Прийом переважно
телефонних заявок на
бронювання в
індивідуальій зоні
Внесення бронювання в
готельну систему Opera
Підготовка пропозицій та
підтверджень німецькою та
англійською мовами
Консультування гостей та
продаж додаткових послуг
Перехресний продаж
(Cross Selling) в межах
готельної групи
Тісна співпраця з
відділами FO окремих
готелів

Пристрасть до
роботи в
готельній
індустрії, а також
перший
професійний
досвід у
гастрономічному
сервісі
Ввічливість і
також
розсудливість в
колективі
Добрі знання
німецької мови



Особиста турбота за
наших гостями на сніданку,
на банкетних заходах та /
або при замовлені a la
Carte в нашому Bistrot і
вражаєте Їх професійним
сервісом

Пристрасть до
роботи в
готельній
індустрії, а також
перший
професійний
досвід на рецепції
Ввічливість і
розсудливість в
колективі
Добрі знання
німецької та



Ви особисто дбаєте про
наших гостей на реєстрації
та проводите професійну
реєстрацію заїзду або
виїзду та дотримуєтеся
всіх побажань та
пропозицій
Ви відповідаєте на запити
бронювання, а також на
загальну кореспонденцію
та адміністрацію в Front
Office



англійської мов
Повар



зараз




Універсальний
для нашої
банкетної кухні, а
також для кухні а
la carte в
ресторані Bistrot
Гнучкий на всіх
посадах
Знання німецької
мови







Приготування різних страв
і харчових компонентів
Кухня для сніданку
Страви a la Carte в нашому
Bistrot з міжнародною
кухнею
Харчування працівників /
тут ви можете спробувати
свої власні ідеї
Банкетна кухня до 300
гостей і кейтеринг

Чи викликали ми ваш інтерес?
Тоді ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заявки із зазначенням ваших очікувань щодо заробітної
плати та можливої дати початку: Hotels by HR Rostock GmbH Vienna House Sonne
Ulrike Thamm
Neuer Markt 2
18055 Rostock
Ulrike.thamm@viennahouse.com, Tel: 0381 49 73 157

