Marco Football Center - jeden z najnowocześniejszych całorocznych ośrodków sportowych w tej części Europy, powstały
dzięki połączeniu pasji, wizji i zaangażowania gliwickiego przedsiębiorcy, Marka Ślibody - założyciela znanej i cenionej firmy
Marco sp. z o.o. oraz byłego piłkarza Piasta Gliwice - Jarosława Kaszowskiego. Obiekt piłkarski oprócz zastosowania najnowszych rozwiązań z zakresu sztucznej nawierzchni czy zadaszenia pneumatycznego, ma również cechować się profesjonalną
obsługą i usługami na najwyższym poziomie.
Mundial Caffe&Bar codziennie zapewnia świeże i domowe wypieki, aromatyczną kawę, sezonowe sałatki, lemoniady i wiele
innych pyszności. Dynamiczny wzrost liczby klientów spowodował, że obecnie poszukujemy kogoś, kto wzmocni nasz zespół
i pozwoli dalej rozwijać ofertę gastronomiczną.

Obecnie poszukujemy osób
zaangażowanych i pełnych energii na stanowisko

pracownik Mundial Caffe&Bar
Miejsce pracy: Gliwice, Ligota Zabrska
Zakres obowiązków:
Zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta,
Przyjmowanie zamówień,
Doradzanie gościom w wyborze potraw oraz informowanie ich o sposobie przygotowania,
Znajomość obowiązującego menu oraz promocji,
Rozliczanie płatności, obsługa kasy fiskalnej i programu Ristorio,
Utrzymywanie porządku oraz dbałość o estetykę i czystość miejsca pracy,
Zapewnienie dobrej komunikacji na linii kuchnia – obsługa,
Przestrzeganie norm sanitarnych, bezpieczeństwa oraz higieny,
Dbałość o pozytywny wizerunek firmy.
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Wymagania i umiejętności:
Gotowość do pracy w systemie zmianowym także w weekendy oraz święta,
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
Pozytywne nastawienie do ludzi,
Umiejętność pracy w zespole,
Dyspozycyjność,
Opanowanie oraz umiejętność pracy w warunkach stresowych,
Odpowiedzialność za swoje stanowisko pracy,
Elastyczność i otwartość na zmiany w zakresie obowiązków wynikające z faktu ciągłego rozwijania się obiektu,
Sumienność, zaangażowanie i entuzjazm,
Kreatywność oraz dbałość o szczegóły,
Wysoka kultura osobista,
Chęci do nauki.

Mile widziane:
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
Doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:
Pracę w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę,
Stawkę: 30 zł brutto/godzinę,
Atrakcyjne świadczenia dodatkowe (w zależności od zaangażowania).

Warunkiem przejścia rekrutacji jest spełnienie wymienionych kryteriów, niezależnie od wieku, płci, narodowości
czy stopnia niepełnosprawności. Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – w szczególności osoby z orzeczeniem lekkiej niepełnosprawności

Prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@marcofootballcenter.pl

Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:
Administratorem danych jest Marco Football Center sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice 44-100, Ceglarska 40A. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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