Čašník
Adult/Graduated

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

Pracovné Údaje

Údaje Zamestnávateľa

O Pracovnej Ponuke

Zamestnávateľ:
Adams Beach Hotel

Pracovná pozícia:
Čašník
Adult/graduated

Adresa:
87 Nissi Ave, Ayia Napa

Počet voľnych miest:
1

Kontaktná osoba:
George Lintis

Najskorší termín odchodu z domova do destinácie:
01. Apr 2020

Secured offer
150 € contract fee

Najneskorší termín odchodu z destinácie domov:
30. Nov 2020
Počet hodín denne:
8
Počet dní v týždni:
6
Výber uchádzačov bude prebiehať:
Na základe prihlášky
Iné podmienky:
A personal selection at Slovakia.
Popis:
Plat:
707 €
Preplácané nadčasý vo výške:
0 €/h

Pre Uchádzača
Prax:
Nevyžaduje sa
Jazykové znalosti:
Angličtina - Na komunikatívnej úrovni (B1)
Vek od – do:
18 –
Preferujeme pohlavie:
Nezáleží
Vhodná pozícia pre:
Pozícia nie je vhodná pre študenta
Požadavaná dokumentácia:
Fotka 4x (veľkosť ako na pas)
Kopia európskej zdravotnej kartičky

Kopia pasu alebo ID (ID)

Zabezpečenie
Ubytovanie:
Posteľ
Skriňa
Min. jedno okno
Toaleta
Kúpeľňa
Klimatizácia alebo ventilátor
Kuchynský kútik
Stravovanie:
Áno
Pitný režim:
Áno
Potrebná doprava autobusom:
Nie je potrebná preprava autobusom
Vzdialenosť ubytovnia od hotela:
5-10 minút pešo
Letenky do destinácie:
Letenky finančne nezabezpečuje hotel
Letenky z destinácie:
Letenky finančne nezabezpečuje hotel
Transfer letisko - hotel:
Informácie ohľadom transferu ti pošle hotel (miesto, čas, kontakt na
šoféra)
Transfer hotel - letisko:
Informácie ohľadom transferu ti pošle hotel (miesto, čas, kontakt na
šoféra)
Poistenie:
Sociálne
Pracovné uniformy:
Áno, uchádzač si musí priniesť vlastné
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.

