
Jesteśmy firmą z polską tradycją i bogatym doświadczeniem z gastronomii, hotelarstwie oraz 
rozrywce. 

W związku z rozwojem działu gastronomii poszukujemy osoby zainteresowanej pracą na stanowisku: 
 
 

Młodszy Specjalista ds. rozliczeń gastronomii 
Miejsce pracy: Warszawa, Jubilerska 

 
 

Co oferujemy? 
Szansę na rozwój zawodowy w firmie będącej liderem w swojej branży 
Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 
Zdobycie cennego doświadczenia 
Szkolenie oraz wsparcie w okresie wdrożenia  
Przyjazną atmosferę pracy 
Pakiet medyczny i sportowy na korzystnych warunkach 
Wynagrodzenie 3500 zł brutto w okresie próbnym, po okresie próbnym do negocjacji 
 
 
Jeśli: 
Posiadasz doświadczenia na stanowiskach związanych z branżą gastronomiczną 
Bardzo dobrze posługujesz się pakietem MS Office 
Jesteś zaangażowaną i odpowiedzialną osobą 
Lubisz kontakt z ludźmi i współpracę 
 
Atutem będzie znajomość programu do rozliczania lokali gastronomicznych LSI 
 
 
Zakres obowiązków: 
Odpowiedzialność za prawidłowy proces rozliczeń lokali gastronomicznych 
Monitorowanie oraz weryfikacja poprawności stanu rozliczeń  
Tworzenie i analiza raportów 
Udział w inwentaryzacjach lokali 
 
 

Zainteresowana? Zainteresowany? Aplikuj! Prześlij CV na adres: 
rekrutacja@zprsa.pl 

 
Poznaj Nasze marki i dołącz do Nas: 

 
 

 
  

mailto:rekrutacja@zprsa.pl


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do 

pracy 

  

Administrator danych - Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. adres do 

korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. 

  

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w 

sprawie ochrony swoich danych osobowych i ochrony swoich praw 

  

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych: 

a. prowadzenie rekrutacji, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), 

b. wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (dotyczy tylko kandydatów - cudzoziemców), podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny); 

c. obsługa prawna, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – 

obsługa prawna). 

Odbiorcy danych 

- Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym 

dane na zlecenie administratora w zakresie obsługi informatycznej i prawnej – przy czym 

takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. 

- Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z 

grupy administratora (tj. podmiotom z nim powiązanym), administrator udostępni Państwa 

dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych 

przez te podmioty. 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych 

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania,- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych,- inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych.  

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych możecie Państwo uzyskać 

zwracając się pod adres: rekrutacja_zprsa.pl 


