
Zatrudnim�! N� stanowisk�:
barma�/kelner

Kim jesteśmy?
Rodzinne Centrum Rekreacyjno-Sportowe O.K. PARK od ponad 20 lat dostarcza usługi w zakresie rozrywki
i rekreacji mieszkańcom Głogowa. W obiekcie znajduje się sala zabaw dla dzieci, pizzeria, pub, kręgielnia,
mini-zoo, w sezonie zimowym lodowisko sztucznie mrożone, a w sezonie letnim wrotkowisko. Jesteśmy firmą
rodzinną i taką też atmosferę staramy się utrzymywać w pracy. Bardzo cenna dla nas jest lojalność naszych
pracowników, którzy wspierając siebie nawzajem zapewniają sobie dobre miejsce pracy.

Zakres obowiązków:
● przygotowywanie i serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych
● obsługa kelnerska, serwowanie potraw i napoi
● rozliczanie kasy i płatności
● przygotowywanie lokalu dla gości
● obsługa kręgielni (obsługa programu, uruchamianie gier, dezynfekcja kul i butów, prowadzenie rezerwacji)
● sprzątanie lokalu, tarasu, toalet, zaplecza itp.

Czego wymagamy od kandydata:
● duża dyspozycyjność (praca przede wszystkim w weekendy i święta)
● umiejętność pracy w zespole
● dobra komunikatywność i asertywność
● zdolność do samoorganizacji pracy
● podzielność uwagi
● aktualna książeczka sanepidowska (lub chęć do jej wyrobienia)

Mile widziane:
● doświadczenie w pracy jako barman/kelner
● kursy barmańskie
● prawo jazdy kat. B

Co oferujemy:
● stabilność pracy na umowę o pracę
● możliwość rozwinięcia swoich talentów i poszerzenia umiejętności
● możliwość skorzystania z dofinansowywanej karty Multisport
● zniżki i rabaty pracownicze
● pracę w młodym zespole

Certyfikaty, dyplomy, wykształcenie… - dobrze, jeśli je masz, ale to nie jest dla nas najważniejsze. Liczą się przede
wszystkim: umiejętności, chęci do zdobycia nowych kompetencji i pasja do pracy. Jeśli: pociąga cię praca za barem
i nie boisz się pracy w gastronomii - odezwij się. Może to jest właśnie praca jakiej szukasz?

Zainteresowany? Uzupełnij formularz znajdujący się na naszej stronie, znajdziesz go pod napisem “aplikuj”
--
Klauzula RODO: Administratorem twoich danych osobowych jest firma O.K. PARK sp. z o.o., z siedzibą w Głogowie, przy ul. Bolesława Śmiałego 2, adres e-mail: rekrutacje@okpark.pl. Twoje dane osobowe
przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy. Twoje dane będziemy przechowywać przez okres maksymalnie 1 roku od momentu wysłania przez Ciebie aplikacji. Nie
przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami drogą elektroniczną, pod wskazanym wyżej adresem e-mail.


