
Hedera to nieduży hotel usytuowany na pograniczu Warszawy i Puszczy Kampinoskiej.
Aktualnie poszukujemy uśmiechniętej, energicznej i otwartej osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku:

Pokojowa
Miejsce pracy: Stare Babice

Opis stanowiska:
Głównym elementem pracy na w/w stanowisku jest zapewnienie profesjonalnego, zgodnego z ustalonymi stadardami 
serwisu porządkowego w pokojach hotelowych, salach bankietowych oraz pomieszczeniach hotelowych.

Do głównych obowiązków będą należeć:
• sprzątanie pokoi hotelowych,
• czyszczenie znajdującego się w pokojach wyposażenia
• dbałości o czystość i porządek w pomieszczeniach sanitarnych
• zmiana bielizny pościelowej i ręczników
• sortowanie pościeli oraz przygotowywanie jej do odbioru przez pralnię
• oddzielanie sztuk zniszczonej pościeli od pościeli znajdującej się do dalszej eksploatacji
• zgłaszanie przełożonemu braków standardowych produktów oraz wyposażenia
• zgłaszanie usterek i awarii  zauważonych w pokojach oraz częściach publicznych hotelu
• sprzątanie i przygotowanie sal bankietowych na imprezy
• dbałość o porządek na zapleczu pracowniczym
• dbałość o dobry wizerunek hotelu

Pożądane cechy idealnego kandydata:
• wysoka kultura osobista
• zamiłowanie do czystości i porządku
• zapał, energia oraz pozytywne nastawienie
• umiejętność pracy samodzielnej jak i zaspołowej
• komunikatywność
• łatwość nawiązywania kontaktów
• pozytywne nastawienie, poczucie humoru

Wymagania:
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
• gotowość do pracy w systemie zmianowym, w tym w godzinach nocnych
• wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:
• wysokość stawki płacowej ustalamy indywidualnie w zależności od umiejętności
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / zlecenie
• pracę w stabilnej firmie
• ubezpieczenie grupowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres
email:

kontakt@hotelhedera.pl
lub 

kontakt telefoniczny

0 22 722 91 87
W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska, na które została wysłana aplikacja.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez firmę Hedera S.C. ul. Warszawska 344, 05-082 Stare Babice (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz 926, ze zm.) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie 
dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.":

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Hotel Hedera
ul. Warszawska 344
05-082 Stare Babice
E-mail: kontakt@hotelhedera.pl
Internet: www.hotelhedera.pl
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