Čašník
Trainee

Od: 01. Jun 2020 - Do: 30. Sep 2020

Pracovné Údaje
O Pracovnej Ponuke
Pracovná pozícia:
Čašník
Trainee
Počet voľnych miest:
2
Najskorší termín odchodu z domova do destinácie:
01. Jun 2020
Najneskorší termín odchodu z destinácie domov:
30. Sep 2020
Počet hodín denne:
7
Počet dní v týždni:
5
Výber uchádzačov bude prebiehať:
Prostredníctvom videohovoru cez portál
Plat:
510 €
Preplácané nadčasý vo výške:
0 €/h

Pre Uchádzača
Prax:
Nevyžaduje sa
Jazykové znalosti:
Angličtina - Na komunikatívnej úrovni (B1)
Vek od – do:
18 – 30
Preferujeme pohlavie:
Nezáleží
Vhodná pozícia pre:
Pozícia je určená len pre študenta
Požadavaná dokumentácia:
Potvrdenie zo školy
Fotka 4x (veľkosť ako na pas)
Kopia európskej zdravotnej kartičky
Kopia pasu alebo ID (ID)

Zabezpečenie

Ubytovanie:
Posteľ
Skriňa
Min. jedno okno
Toaleta
Stravovanie:
Áno
Pitný režim:
Áno
Potrebná doprava autobusom:
Nie je potrebná preprava autobusom
Vzdialenosť ubytovnia od hotela:
10 minút pešo
Letenky do destinácie:
Zabezpečuje hotel (v prípade ak uchádzač ukončí stáž skôr ako je
zazmluvnený termín ukončenia stáže, hotel má nárok na
zrážku100% hodnoty dopravy do destinácie zo mzdy uchádzača)
Letenky z destinácie:
Zabezpečuje hotel (v prípade ak uchádzač ukončí stáž skôr ako je
zazmluvnený termín ukončenia stáže, hotel nie je povinný túto
letenku uchádzačovi zakúpiť)
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:
Zdravotné
Pracovné uniformy:
Áno, zapezpečuje hotel
Aditional position info:
Contract conditions are changing as below:
Point n. 2.5 GROSS salary 568,76 euro / month
Point n. 5.1 GROSS salary 568,75 euro / month
Bonus for repeaters, if the employer will be satisfied with students,
they can receive a higher salary in the amount of 600€ net or more.
Hotel name: Napoleon Bonaparte - Corse Island

Údaje Zamestnávateľa
Zamestnávateľ:
SAS NORDIC LODGE
Adresa:
118 rue Helbronner - BP 103 - 74403 Chamonix Cédex 3
Kontaktná osoba:
Helena Gustafsson
Corse - Napoleon Bonaparte hotel
Secured offer
150 € contract fee

