OFERTA PRACY - NIEMCY
Krajowy nr ref:
10000-1175859942-S
10000-1175815369-S

Lublin, 01.02.2020

Stanowisko:

KELNER/KA
PRACOWNIK GASTRONOMII w parku rozrywki (K/M)

Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:

Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:

5131-5123
- obsługa gości restauracji
- praca przy bufecie z napojami
- sprzedaż produktów gastronomicznych
- obsługa kasy
- pomoc gastronomiczna, przygotowywanie potraw
15
Niemcy

Status:
Nazwa:

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
pracodawca
Hansapark Freizeit-und Familienpark GmbH& CO. KG

Adres:
Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
Krótki opis działalności gospodarczej:

Am Fahrenkrog 1
D 23730 Sierksdorf
Niemcy
+49 4563 4740
park rozrywki
MIEJSCE PRACY

Nazwa firmy:
Kraj:

Hansapark
Sieksdorf, Niemcy

WYMAGANIA
Wykształcenie:
Kierunkowe - gastronomiczne
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy w gastronomii
doświadczenie w przygotowywaniu posiłków i napojów
Znajomość języków:
język niemiecki na poziomie dobrym
Uprawnienia/ dyplomy/
- prawo jazdy będzie dodatkowym atutem
dokumenty
Inne istotne wymagania:
- skończone 18 lat
- dobra aparycja, czysty zadbany wygląd,
- otwartość na klienta, uprzejmość
- gotowość do pracy w weekendy i święta
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:

Od 9,71 euro brutto/godzinę dla niewykwalifikowanych

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

Dodatkowe świadczenia:

Nazwa firmy, z którą zostanie
podpisana umowa:
Rodzaj umowy:
Wymiar czasu pracy:
Czas trwania umowy:
Liczba godzin tygodniowo:
Zmiany i praca w dni wolne:
Data rozpoczęcia:

Wymagane dokumenty
Do kogo należy wysłać
dokumenty:
Gdzie należy wysłać
dokumenty:
Dane teleadresowe doradcy
EURES lub przedstawiciela
pracodawcy:

pracowników
- zakwaterowanie w hotelu dla pracowników w pokoju 2-osobowym
płatne 160 euro/miesiąc
-ciepły posiłek w stołówce pracowniczej (za symboliczną
odpłatnością 1 euro)
- bezpłatny wstęp do parku rozrywki w dni wolne od pracy
- bezpłatny dostęp do wifi w hotelu pracowniczym
- bezpłatne miejsca parkingowe dla pracowników i zniżki w stołówce
Hansapark
Umowa o pracę
Pełny wymiar czasu pracy
Zatrudnienie od marca do października 2020
Szczyt sezonu przypada na okres: koniec czerwca – początek sierpnia
35 - 40
- praca 5 dni w tygodniu – 2 dni wolne na tydzień
- możliwość pracy w weekendy i święta
marzec 2020 – do uzgodnienia z pracodawcą

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
CV w j. niemieckim lub angielskim
W tytule wiadomości należy podać numer ref. Nord-097-Hoga
Niemiecki doradca Eures i do wiadomości (CC) polskiego doradcy Eures
ZAV_IPS_NORD@arbeitsagentur.de
CC: jolanta.tkaczyk@wup.lublin.pl
Niemiecki doradca Eures:
Anja Mesch
Anja.mesch99@arbeitsagentur.de

DODATKOWE INFORMACJE
Pracodawca planuje przyjechać do Lublina na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach 31
marca – 1 kwietnia 2020 r. O dokładnym miejscu i terminie rozmów zainteresowane osoby zostaną
poinformowane telefonicznie.

Termin przedkładania podań o pracę

WAŻNOŚĆ
15.04.2020

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby
poszukujące pracy.

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

