
 

 

 

 

Chopin Airport Development   lider inwestycji okołolotniskowych w Polsce. Spółka jest 
jednocześnie inwestorem, operatorem oraz administratorem istniejących obiektów, a także inwestycji 

realizowanych od podstaw. Jako franczyzobiorca współpracuje z czołowymi światowymi sieciami 
hotelowymi takimi jak Marriott, Hilton, Best Western, International Hotel Group. 

 
Aktualnie poszukujemy do pracy kandydatów na stanowisko: 

 

Portier – Bell Boy 
 

Miejsce pracy: Warszawa 

Renaissance Warsaw Airport Hotel 
 

PROFIL KANDYDATA: 

• Chęć niesienia pomocy innym; 
• Uprzejmość i nastawienie na wysoką jakość obsługi gościa; 
• Pozytywne usposobienie i doskonałe umiejętności komunikacyjne; 
• Bardzo dobra znajomości języka angielskiego w mowie; 
• Umiejętność pracy w zespole; 
• Samodzielność i dobra organizacja pracy. 

OFERUJEMY: 

• Pracę w 5* hotelu sieci Marriott International; 
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz uczestnictwo w hotelowym planie premiowym; 
• Możliwość rozwoju zawodowego w ramach sieci Marriott International w Polsce i zagranicą oraz 

w ramach spółki Chopin Airport Development; 
• Pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych (program MultiSport, ubezpieczenie grupowe na 
życie, pakiety świadczeń medycznych, dofinansowanie wczasów i posiłków, paczki i bony 
świąteczne, preferencyjne stawki pracownicze na pobyty w hotelach sieci Marriott Int. na całym 
świecie); 

• Pracę w stabilnej i prestiżowej firmie oraz pracę opartą na wzajemnym szacunku. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres 
rekrutacja.fo@renaissance.waw.pl	

"Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Chopin Airport Development sp.z o o., 
dostępną na stronie http://chopinad.pl/polityka-prywatnosci-dla-kandydatow-do-pracy/  

Prosimy o dopisanie w przesyłanym CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chopin Airport 
Development sp. z o.o.. ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa, moich danych osobowych, podanych przeze 
mnie w niniejszym formularzu aplikacyjnym, w tym w załączonym CV, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.  

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o dopisanie 
klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chopin Airport Development sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 1, 00-
906 Warszawa, moich danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym formularzu aplikacyjnym, w tym w 
załączonym CV, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą mieć miejsce w okresie 1 roku od 
dnia wyrażenia zgody". 

RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL, ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa 

www.renaissance.waw.pl 

	


