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Propozycje zatrudnienia za pośrednictwem firmy Staffer 

 

Jesteśmy w stanie zaoferować: 

• pracę na stanowisku: kelner, kucharz, pomoc kucharza, pracownik zmywający, hostessa, 

• pracę dorywczą w różnych miejscach i godzinach, zależy od zamówień przez Hotele, 

• pracę na stałe w jednym miejscu, z elastycznymi godzinami pracy, 

• umowę zlecenie (student) - dla osób uczących się, studiujących, którzy nie ukończyli 26 roku 

życia - przy tej umowie osoba nie jest ubezpieczona i nie są odprowadzane składki do ZUS 

• umowę zlecenie (Pełny ZUS) - przy tej umowie osoba jest zarejestrowana w ZUS i są 

odprowadzane składki społeczne i zdrowotne do ZUS. 

Dodatkowo nasza firma zajmuje się realizowaniem praktyk studenckich i szkolnych. 

Nasze oczekiwania: 

• posiadanie numeru konta bankowego (na który będziemy mogli wysyłać wynagrodzenie), 

• posiadanie aktywnego numeru telefonu oraz e-mail, 

• posiadanie aktualnego dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość 

osoby, 

• pełnoletność, 

• wymagania co do wyglądu: pewne wymagania co do wyglądu naszych pracowników 

(wynikają one z wymagań Hoteli), głównie chodzi tu o to że osoba nie może mieć dużych 

widocznych tatuaży, Panowie nie mogą mieć dużego zarostu oraz długich włosów, 

• posiadanie aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub książeczki do 

celów sanitarno- epidemiologicznych. 

W kwestii obcokrajowców: 

• Osoba powinna posiadać status studenta albo pobyt stały lub Kartę Polaka. 

• Osoba w swobodny sposób powinna komunikować się w języku polskim, 

• Wymagamy polskiego numeru PESEL lub NIP. 

Nasze oferty pracy: 

1. Stanowisko kelnera/ kelnerki: 

• Podstawowy obowiązujący uniform: biała, gładka koszula z długim rękawem, 

czarne, eleganckie spodnie w kant, czarne skarpetki oraz czarne eleganckie 

buty w przypadku panów, czarna spódnica dopasowana przed kolano, cieliste 

rajstopy oraz czarne baleriny w przypadku pań, 

• Stawki: 

- hotel Marriott – 11,50 zł w przypadku umowy student, 10,50 zł w przypadku 

umowy Pełny ZUS 

- hotel Regent – 12 zł w przypadku umowy student, 10 zł w przypadku umowy 

Pełny ZUS 
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- hotel Novotel – 11,50 zł w przypadku umowy student, 10 zł w przypadku 

umowy Pełny ZUS 

- hotel Radisson Blu Sobieski  – 11,50 zł w przypadku umowy student,                      

9,75 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 

- hotel Sofitel– 11,50 zł w przypadku umowy student, 10 zł w przypadku 

umowy Pełny ZUS 

- hotel Intercontinental– 11,50 zł w przypadku umowy student,                             

10 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 

- hotel Mercure Warszawa Centrum – 11,5 zł w przypadku umowy student,                    

10 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 

- hotel Ibis Stare Miasto – 11,5 zł w przypadku umowy student,                                

11 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 

- hotel De Silva Piaseczno oraz Wilanów – 11,5 zł w przypadku umowy 

student, 11,50 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 

 

 

2.  Stanowisko hostessy: 

- hotel Marriott – 11,50 zł w przypadku umowy student, 10 zł w przypadku 

umowy Pełny ZUS 

- hotel Novotel – 15 zł w przypadku umowy student, 15 zł w przypadku 

umowy Pełny ZUS 

- hotel Ibis Stare Miasto – 12 zł w przypadku umowy student,                           

12 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 

 

3.  Stanowisko kucharza: 

- hotel Mercure Warszawa Centrum – 15 zł w przypadku umowy student,                  

15 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 

- hotel Puławska Residence – 15 zł w przypadku umowy student,                              

15 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 

 

4.  Stanowisko agenta obsługi naziemnej pasażerów: 

11,50 zł w przypadku umowy student, 10 zł w przypadku umowy Pełny ZUS 
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Jedna z  najlepszych ofert to możliwość pracy na statkach rzekowych, które pływają w 

obrębie Europy.  

 

1. Stanowiska: 

- chef de rang- 1300 € 

- housekeeping – 1178 € 

- stewarding- 1178 € 

- kelner- 1100 € 

 

Nasze oczekiwania: 

• język angielski w stopniu komunikatywnym (min. B2) 

• pełna dyspozycyjność 

• wymagane doświadczenie w pracy na stanowisku chef de partie, na pozostałych 

stanowiskach będą dodatkowym atutem 

• wyjazdy w terminach od 1 do 10 miesięcy 

• brak widocznych tatuaży i zarostu 

 

Oferujemy: 

• umowę o pracę zawieraną bezpośrednio w Szwajcarii lub Francji 

• gwarantowane napiwki – od 500 euro  - 800 euro ( 2100zl – 3400zl) w zależności od 

ilości gości na statku w danym miesiącu (w obrębie wszystkich stanowisk) 

• bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie 

• nieregulowany czas pracy (na 14 dni pracujących przypada 1 dzień wolny) 

• zwrot kosztów dojazdu  

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostaje do dyspozycji. 

Zapraszam do kontaktu pod numerem : 664 475 401 

lub e-mailowo: karolina.sybilska@staffer.com 

 

 


