Kelner
Adult/Graduated

Od: 01. Apr 2020 - Do: 30. Nov 2020

Szczegóły Pracy

Dane Pracodawcy

O Ofercie Pracy

Pracodawca:
Adams Beach Hotel

Stanowisko pracy:
Kelner
Adult/graduated

Adres:
87 Nissi Ave, Ayia Napa

Liczba wolnych miejsc:
1

Osoba kontaktowa:
George Lintis

EARLIEST DEPARTURE DATE FROM home to destination:
01. Apr 2020

Secured offer
150 € contract fee

LATEST DEPARTURE DATE from destination to home:
30. Nov 2020
Ilość godzin dziennie:
8
Dni roboczych w tygodniu:
6
Wybór kandydatów będzie przebiegać:
Na podstawie wniosku
Inne warunki:
A personal selection at Slovakia.
Opis:
Wynagrodzenie:
707 €
Zwrot za nadgodziny w wysokości:
0 €/h

Dla Kandydata
Praktyka:
Not necessary
Umiejętności językowe:
Język angielski - Na poziomie komunikacyjnym (B1)
Wiek od - do:
18 –
Preferowana płeć:
Obojętne
Stanowisko odpowiednie dla:
Stanowisko nie jest odpowiednie dla ucznia/ studenta
Wymagana dokumentacja:
Zdjęcie 4x (wielkość jak do paszportu)
Kopia europejskiej karty zdrowia

Kopia paszportu lub dowodu osobistego (Dowód osobisty)

Bezpieczeństwo
Zakwaterowanie:
Łóżko
Szafa
Min. jedno okno
Toaleta
Łazienka
Klimatyzacja lub wentylator
Kącik kuchenny
Wyżywienie:
Tak
Napoje:
Tak
Wymagany transport autobusem:
Nie jest konieczna podróż autobusem
Odległość zakwaterowania od hotelu:
: Min minut pieszo
Bilety lotnicze do destynacji:
Biletów lotniczych finansowo nie zapewnia hotel
Bilety lotnicze z destynacji:
Biletów lotniczych finansowo nie zapewnia hotel
Transport lotnisko - hotel:
Informacje o transporcie wyśle ci hotel (miejsce, czas, kontakt do
kierowcy)
Transport hotel - lotnisko:
Informacje o transporcie wyśle ci hotel (miejsce, czas, kontakt do
kierowcy)
Ubezpieczenie:
Socjalne
Odzież robocza:
Tak, kandydat musi mieć własne
Aditional position info:
Salary: €850 - €1.100 (Gross Salary) depends on Applicant skills
Meals: In the staff restaurant provided by the Hotel.
Accommodation: Shared accommodation (Maximum 4 persons /
depends on room size including window, single bed, towels,
bedsheets, fan) provided by the Hotel.
Electricity, Water & WiFi provided by the Hotel.
Free A/C provision for the period 01st June - 30th September.
Annual leave 2 days per working month (gross €50 approximately).
The first 1 week of employment will be the training period.
Bonus for the season total amount €200 at the completion of
working period mention above.
Flight ticket From & To Slovakia (Max Cost. €200.00) with airport
transfer From & To Larnaka Airport only, at the completion of
working period mention above.

