
 

Poszukujemy pozytywnych osobowości i otwartych na współpracę Kandydatów   

na stanowisko: 

KIEROWNIKA RESTAURACJI 

Miejsce pracy: Gliwice / Zabrze / Chorzów  

Kandydat będzie odpowiedzialny za: 

- zarządzanie strategiczne i nadzór nad funkcjonowaniem restauracji: personel, koszty, tworzenie oferty 

restauracji przy ścisłej współpracy z Szefem Kuchni oraz dopasowanej do rynku i sezonowości produktów; 

dbałość o wysoką jakość świadczonych usług, odpowiedzialność za realizację założonych wyników i budżetu 

przychodowego w segmencie gastronomia 

- spotkania z klientem zewnętrznym oraz aktywna sprzedaż: prezentacja oferty, sprzedaż, 

podziękowania/odpowiedź na reklamacje; rozbudowa grona stałych klientów oraz utrzymywanie 

długofalowych relacji (podtrzymywanie kontaktu oraz informowanie o aktualnych ofertach; odpowiedź na 

reklamacje, opinie i podziękowania po realizacji) 

- weryfikacja kosztów: faktury kosztowe, zakupowe, inwentaryzacje, kontrola kosztów pracy, weryfikacja i 

rozliczanie FV za realizację imprez 

- raportowanie: bieżące wyniki sprzedaży, udział w spotkaniach kierowników, naradach, przygotowywanie 

analiz i raportów sprzedażowych 

- analiza: oferty konkurencji, plików wykonawczych, kosztów 

- rekrutacja: analiza CV, rozmowy, dokumentacja kadrowa 

- efektywna współpraca oraz kreowanie pozytywnej relacji z kadrą kierowniczą organizacji 

Poszukujemy osoby, która: 

- posiada doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku, 

- lubi pracować z ludźmi i jest otwarta na obsługę klientów, kreuje działania sprzedażowe, 

- ma doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem, tworzy programy motywacyjne, 

- potrafi swobodnie komunikować się w języku angielskim (nie wymagamy biegłości), 



- swobodnie posługuje się w Excellu 

- posiada prawo jazdy kat.B, 

Oferujemy: 

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

- motywacyjny system wynagradzania, 

- autonomiczność w podejmowaniu decyzji. 

-  możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w ramach dynamicznie rozwijającej się Spółki, 

- niezbędne narzędzia pacy: telefon, laptop oraz dostęp do samochodu służbowego, 

Zapraszamy osoby komunikatywne, dokładne, które lubią planować a także dobrze radzą sobie z wysokim 

tempem pracy oraz nieprzewidzianymi sytuacjami, które wymagają szybkiej decyzji. 

Zainteresowanych Kandydatów zapraszamy do przesłania CV na adres praca@hotelediament.pl. W tytule 
wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska i miasto. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., poz. 101, nr 926). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka HOTELE DIAMENT S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100) 

przy ul. Dąbrowskiego 50. 

2. W zakresie ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@hotelediament.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata lub 24 miesiące w przypadku 

wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem 

uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 


