
PRACA SZUKA CZŁOWIEKA:

Lider Zespoł� w Bowlin� Clubi�
Rodzinne Centrum Rekreacyjno-Sportowe O.K. PARK od 20 lat dostarcza usług 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.

Wymagania wobec kandydata:
- wysoka kultura osobista
- zdolność do organizacji pracy własnej i pracy zespołu
- dyspozycyjność (praca głównie w weekendy i po południu)
- umiejętność pracy pod presją czasu
- dobre wyczucie smaku i poczucie estetyki
- prawo jazdy kategorii B, książeczka sanepidowsk

Zadania na stanowisku pracy:
- zarządzanie pracą własną oraz pracą personelu - delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania
- obsługa gości
- dbałość o odpowiedni wystrój i porządek w lokalu
- układanie grafiku pracy swojego zespołu
- przestrzeganie norm wewnętrznych i zewnętrznych (np. standardy obsługi gości, system HACCP)

Co zyskasz pracując u nas:
- możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i talentów
- praca w przyjemnej atmosferze
- stabilność zatrudnienia na umowę o pracę
- zdobycie nowego doświadczenia i poszerzenie go
- możliwość korzystania z dofinansowywanej karty MultiSport

Nie są dla nas bardzo istotne certyfikaty i dyplomy. To dobrze, jeśli je masz. Ale liczą się przede wszystkim
umiejętności i chęci do pracy! Jeśli jesteś pasjonatem gastronomii, czujesz, że możesz się spełnić pracując na tym
stanowisku - odezwij się!

Zainteresowała Cię ta oferta pracy? Możesz wziąć udział w rekrutacji na trzy sposoby:
Wypełnij formularz rekrutacyjny online (w tym celu znajdź ogłoszenie na OLX i skontaktuj się z nami) lub znajdź
go na www.okpark.pl/praca

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zanim rozpoczniesz proces rekrutacji - skontaktuj się z nami:
khajduk@okpark.pl, tel. 533646237.

--
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:
okpark@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.
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