
 

Czekamy na ciebie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Czym będziesz się 

zajmował: 

realizacją zamówień nie tylko standardowych 

dań; 

realizacją zleceń konferencyjnych o niebagatel- 

nej i niesztampowej prezentacji oraz niepowta- 

rzalnym smaku; 

dbałością o przestrzeganie procedur HACCP 
 

 

 

 
Masz tę pracę, 

jeśli: 

posiadasz wysoką kulturę osobistą, 

odwagę i otwartość komunikacji z drugim 

człowiekiem; 

zdolność do szybkiego uczenia się 

oraz wrażliwość na szczegóły; 

dyspozycyjność i zaangażowanie; 

zdolność pracy w zespole; 

wysoce rozwinięty zmysł w kwestii czystoś- 

ci i higieny kuchni 

CO GWARANTUJEMY: 
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

opiekę medyczną; 

świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. 

pożyczek i bonów na święta; 

dofinansowania do urlopu; 

kartę sportową typu MultiSport; 

atrakcyjne wynagrodzenie: pensja zasadnicza + bonus; 

zniżki pracownicze; 

wyżywienie i uniform; 

realne szanse rozwoju; 

dobrą zabawę i atmosferę pracy. 

Daj sobie szansę rozwoju 

i pracy w świetnej atmosferze. 

Prześlij nam swoje CV na adres: 

gm.lublin@campanile.com 

Dołącz do naszego zespołu jako 

KUCHARZ 
w hotelu Campanile w Lublinie. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Administratorem danych jest: HOTEL G.E. LUBLIN Sp. z o.o., 

ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa. 

 
W sprawach dotyczących danych osobowych można skon- 

taktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który 

jest dostępny pod adresem e-mail: 

iod@louvre-hotels.com. 

 
Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia 

procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnie- 

nie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 

oraz art. 6 ust. 1lit. a (Państwa zgody - przysługuje Państwu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

 
Państwa dane nie będą przekazywanie do państwa trzecie- 

go ani organizacji międzynarodowej. 

 
Państwa dane będą przechowywane na okres rekrutacji, 

jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące. 

 
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora 

dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesie- 

nia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

 
Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe, 

ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyj- 

nego. 

 
Na podstawie Państwa danych nie nastąpi zautomatyzowa- 

ne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 


