
 

 
 

Już wkrótce otwieramy nowy, 4-gwiazdkowy Seaside Park Hotel w Kołobrzegu. Na naszych gości czekać będzie 210 komfortowych pokoi i apartamentów, 
restauracja, kawiarnia, strefa Spa z gabinetami zabiegowymi, saunami oraz basenami, profesjonalne centrum fitness oraz sale konferencyjne. 
Poszukujemy osób pełnych pozytywnej energii i życiowej pasji, które razem z nami chciałyby tworzyć to wyjątkowe miejsce na mapie Kołobrzegu. Zapewniamy 
przyjazną atmosferę pracy i możliwość rozwoju osobistego. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: ZASTĘPCA SZEFA KUCHNI 

 
 

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ: 

• Współpracą z Szefem Kuchni oraz Kierownikiem ds. Gastronomii 

• Monitorowaniem i koordynowaniem pracy w kuchni 

• Kontrolą przygotowywania i wizualnej prezentacji dań 

• Kontrolą jakości i kosztów 

• Monitorowaniem i egzekwowaniem standardów jakości w kuchni 

• Kontrolą przestrzegania wytycznych dotyczących czystości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i higieny 

• Motywowaniem i wspieraniem pracowników 

• Wprowadzaniem nowych, sezonowych dań 

CO POWINIENIEŚ POSIADAĆ: 

• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Szefa Zmiany lub Zastępcy Szefa Kuchni w renomowanej restauracji lub hotelu 

• doskonałą organizację pracy własnej oraz kreatywność i innowacyjne podejście do postawionych zadań 

• orientację jakie są aktualne trendy gastronomiczne 

• umiejętność efektywnego zarządzania, szkolenia i motywowania zespołu 

• znajomość przepisów HACCP oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

• determinację do realizacji wyznaczonych celów 

• znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego w stopniu komunikatywnym 

• chęć dołączenia do zespołu, który będzie tworzył ciekawe miejsce na gastronomicznej mapie Kołobrzegupoczucie humoru, wieczny optymizm oraz 
wysoką kulturę osobista 

CO OFERUJEMY: 
 

• Pracę w stabilnej firmie 

• Dużą swobodę działania i decyzyjności w zakresie swoich kompetencji 

• Aktywny udział w kreowaniu nowego hotelu w Kołobrzegu 

• Możliwość rozwoju zawodowego w gronie najlepszych specjalistów 

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w profesjonalnych szkoleniach 

• Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych  

• Opiekę medyczną oraz możliwość skorzystania z dodatkowych pakietów na specjalnych warunkach 

• Posiłki pracownicze  

• Dogodne formy zatrudnienia 

 
ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O PRZESŁANIE SWOJEGO CV NA ADRES: 

kariera@hotelag.pl 
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