
 

Do butikowego, designerskiego hotelu w centrum Warszawy, pod marką międzynarodowej sieci 

hotelarskiej InterContinental Hotels Group, poszukujemy osoby na stanowisko: 

Kelner/Kelnerka 
Miejsce pracy: Warszawa 

Jeśli chcesz się rozwijać w branży hospitality oraz: 

• porozumiewasz się w j. angielskim, 

• masz pozytywne i otwarte usposobienie, 

• jesteś zorientowany/-a na klienta, 

• reprezentujesz wysoką kulturę osobistą, 

• jesteś gotów/-a do pracy zmianowej. 

Dołącz do nas. Zapraszamy! 

Opis stanowiska: 

• bieżąca obsługa gości w hotelu (restauracja, bankiety, bar), 

• przygotowywanie i podawanie napojów, 

• doradzanie gościom w wyborze potraw i informowaniem o sposobie ich przegotowania, 

• współpraca z pracownikami Kuchni przy realizacji zamówień. 

Oferujemy: 

• stabilną i interesującą pracę w przyjaznej atmosferze, 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z pobytów w sieci IHG, 

• elastyczny grafik pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres hr@smolna40.pl  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę Smolna 40 Sp. 
z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalna 8  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby 
przyszłych rekrutacji. 
 

Informujemy, że Administratorem danych jest  Spółka Smolna 40 Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. 
Komunalna 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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