IEŠKOME PADAVĖJŲ
DARBUI KIPRE!
TIESIOGINĖS ATRANKOS
LIETUVOJE!

UAB BALTIC UNION

ĮMONĖS INFORMACIJA
Įmonės pavadinimas

UAB BALTIC UNION

DĖMESIO! UAB BALTIC UNION dirba jau 7-tus metus, Garantuojame patikimumą, užtikriname tik kokybiškas paslaugas ir vertiname
nuolat besiplečiantį klientų ratą, paremtą rekomendacijomis ir geriausia darbo patirtimi užsienyje.
UAB BALTIC UNION - konsultacinė įmonė, teikianti informaciją apie laisvas darbo vietas užsienyje, dokumentų vertimo ir parengimo,
transporto bei mokesčių grąžinimo paslaugas. Taip pat dirbame su prestižinių prekių ženklų reklamos projektais.
NAUJAUSIUS PASIŪLYMUS RASITE SVETAINĖJE: www.balticunion.com
IR APSILANKĘ FACEBOOK:
www.facebook.com/BALTICUNION
Tinklalapis

http://www.balticunion.com

DARBO APRAŠYMAS
Šalis
Siūlomo darbo sritis

Kipras
Paslaugos / Klientų aptarnavimas, Viešbučiai / Maitinimas / Turizmas
Svečių pasitikimas, užsakymų priėmimas, maisto atnešimas, staliukų priežiūra.

Darbo pobūdis

Padavėjai viešbučiuose yra dviejų rūšių: pagalbiniai padavėjai ir pagrindiniai
padavėjai. Dirbant pagalbiniu padavėju užsakymų priimti nereikia, tai atlieka
pagrindinis padavėjas.

Reikalavimai darbuotojui

-Anglų kalbos pagrindai
-Didelis privalumas rusų ir/arba vokiečių kalbos ar viena iš jų

DARBO APRAŠYMAS
- Nemokamą apgyvendinimą puikiomis sąlygomis.
- Nemokamą maitinimą 3 kartus per dieną.
- Socialines garantijas, med. draudimą.
- Atlyginimą į rankas po visų mokesčių nuo 750-850 Eur/mėn.
- Bilieto kompensaciją atgal į Lietuvą.
- Kitus papildomus bonusus.
Darbo valandos: 8 val. per dieną, 26 darbo dienos per mėnesį (standartiškai 6
darbo dienos per savaitę, laisvadieniai slenkančiu grafiku). Už viršvalandžius
apmokama papildomai.

DARBO KONTRAKTO TRUKMĖ MIN. 6 MĖNESIAI (su studentais derinama
Įmonė siūlo

individualiai):
1. Darbo pradžia 2019 m. balandžio mėn. - pabaiga 2019 m. lapkričio mėn. 1 d.

Susidomėjote?
Laukiame Jūsų CV anglų kalba su 2 nuotraukomis: veido bei visu ūgiu.
Užsiregistruoti siunčiant minėtą CV el.paštu

SVARBU - būtina nurodyti:
1. ATRANKA Į KIPRĄ 2019
2. pageidaujamą poziciją
3. galimą išvykimo datą, galimą vėliausią grįžimo datą
4. Miestą, kuriame pageidaujate dalyvauti atrankoje (bei apytikslį laiką, kada
galėtumėte dalyvauti)
Darbo užmokestis

750-850 Eur
Susidomėjusius dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis:
UAB BALTIC UNION

Papildoma informacija

Įmonės kodas: 301731139
Adresas: Kalvarijų g. 125, 1 korpusas, 3 įėjimas, 4 aukštas, 447 kab. Vilnius
Mob. tel. +370 683 37735

