
 
Spółka Port-Hotel zarządza hotelami i realizuje projekty hotelowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem lokalizacji przy regionalnych portach lotniczych. 

 

Spółka zarządza hotelem Courtyard by Marriott na Lotnisku Chopina, który w 2013 roku 

obchodził swoje 10-lecie. Ponadto, przekazała do użytku dwa nowe, trzygwiazdkowe hotele 

marki Hampton by Hilton, zlokalizowane przy portach lotniczych w Gdańsku i Warszawie. 

Kolejny hotel pod marką sieci hotelowej Marriott International, który dołączy do portfolio 

Spółki to 5* Hotel Renaissance, którego otwarcie planowane jest w 2016 roku.         

W związku z rozwojem zespołu gastronomicznego VIP Lounge,  aktualnie poszukujemy 

do pracy kandydatów, odpowiedzialnych za obsługę Gości w wyznaczonych salonach 

gastronomicznych VIP Lounge: Ballada, Bolero, Preludium, zgodnie ze standardami 

obowiązującymi dla w/w salonów.            

Miejsce pracy: Warszawa 

Zakres pracy: 

 Witanie Gości oraz uprzejme zapraszanie do skorzystania z oferty gastronomicznej 

VIP Lounge   

 Sprawna i uprzejma obsługa Gości zgodnie z obowiązującymi standardami  

 Dbanie o właściwą ekspozycję art. spożywczych w bufetach i w lodówkach 

(uzupełnianie wg potrzeb art. spożywczych, dokładanie i uzupełnianie asortymentu w 

lodówkach) oraz naczyń na barach 

 Prawidłowe rozłożenie dostaw artykułów spożywczych i cateringu na zapleczach 

salonów 

 Utrzymywanie czystości i porządku na zapleczach, barach oraz na salach (w tym 

drobnego sprzętu) 

 Pomoc Gościom w wyborze dań i napojów 

 Budowanie pozytywnych relacji z Gośćmi 

 Ścisła komunikacja z recepcja oraz koordynatorami VIP Lounge  

Wymagania: 

 Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy    



 Mile widziane wykształcenie kierunkowe,  min. wykształcenie średnie 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego  

 Przedstawienie ważnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych  

 Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 Dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy 

 Dobra organizacja pracy 

 Uprzejmość, gotowość pomocy, uczciwość, sumienność, komunikatywność, 

dyspozycyjność 

Oferujemy: 

 Długofalową współpracę, aktualnie zatrudnienie na postawie umowy zlecenie, 

docelowo możliwość udziału w innych projektach rekrutacyjnych i zatrudnienie w 

hotelach należących do Port-Hotel Sp. z o.o.  

 Bogaty pakiet szkoleń: szkolenia stanowiskowe oraz inne niezbędne do 

profesjonalnego wykonywania powierzonych obowiązków pracy, szkolenia oparte na 

najwyższych standardach obowiązujących w hotelach kategorii 4* i 5* 

 Rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji   

 Pracę w stabilnej i prestiżowej firmie 

Prosimy o pilne przesyłanie ofert, liczba miejsc pracy ograniczona. Uprzejmie 

informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom 

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. 

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email :  rekrutacja@port-hotel.pl 

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 Port - Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i 

Wigury 1 (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." 

 


