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ZATRUDNIMY 

NA STANOWISKO: BARMAN / BARMANKA 

MIEJSCE PRACY: Domy Letniskowe Mamry malowniczo położony w sercu Mazur ośrodek wypoczynkowy 

nad jeziorem Mamry. Oferuje gościom komfortowy wypoczynek w domach wakacyjnych w 

stylu skandynawskim i apartamentach. 

Dysponuje również portem oraz regionalną restauracją Góra Wiatrów z pięknym 

ogrodem, czynna cały rok, oferującą przepyszną kuchnię cieszącą zarówno oko jak i 

podniebienie. Restauracja dysponuje ok. 60 miejscami zarówno wewnątrz i na terenie 

ogrodu oraz salą konferencyjną również na ok. 60 osób z możliwością organizacji imprez 

firmowych, uroczystości rodzinnych. 

OPIS STANOWISKA: 1. Przyjmowanie zamówień 

2. Przygotowanie oraz serwowanie napoi alkoholowych i niealkoholowych 

3. Opieka i zaopatrzenie Gości w restauracji od powitania do pożegnania (uważna i 

uprzejma obsługa klienta)  

4. Przestrzeganie przepisów higienicznymi i związanymi z nimi wymaganiami  

5. Profesjonalna i właściwa obsługa oraz pielęgnacja systemów dozujących  

6. Utrzymywanie stanowiska pracy oraz wszystkich akcesoriów do przygotowanie 

napojów w należnym porządku. 

7. Monitoring stanów magazynowych wszystkich napojów również alkoholowych 

(utrzymanie stanów magazynowych) w porozumieniu z kierownikiem serwisu 

8. Życzliwy i profesjonalny sposób obsługi i relacji z Gośćmi 

9. Dbanie o pozytywny wizerunek restauracji 

10. Przygotowanie rachunków i realizacja płatności (płatność kartą/gotówką, wpis  

w systemie kasowym) 

WYMAGANIA/ 

OCZEKIWANIA: 

1. Mile widziane szkolenie w szkole turystycznej lub podobny kurs 

2. Minimum rok doświadczenia zawodowego lub trzy sezony w tej dziedzinie  

3. Odporność psychiczna przy większej liczbie gości  

4. Kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracą 

5. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego, np. angielskiego lub niemieckiego  

(w stopniu komunikatywnym)  

6. Umiejętność znajdowania kreatywnych rozwiązań. Nastawienie „nie ma rzeczy 

niemożliwych” 

7. Profesjonalna obsługa kas fiskalnych 

8. Elastyczność w związku z godzinami pracy ( system zmianowy) 

OFERUJEMY: - Dobra atmosfera pracy oraz przyjazne miejsce pracy 

- Umowa o pracę na czas określony  

- Urozmaicona praca z miłym zespołem oraz zagranicznymi Gośćmi  

- Atrakcyjne wynagrodzenie, terminowo wypłacana pensja 

- Regularne szkolenia i dalsze możliwości kształcenia 


