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Pracodawca ma prawo
zakończyć rekrutację we
wcześniejszym terminie.

Wine Bar Mielżyński znajdujący się na Warszawskiej Woli, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na
planie Warszawy. Winiarnie Mielżyński oferują najlepszą selekcję win z całego świata, oraz kuchnię
śródziemnomorską z elementami dań regionalnych, tapasów i dań sezonowych.
Obecnie do zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik baru w kultowej winiarni Mielżyński
Miejsce pracy: Warszawa
Burakowska 5/7
Przełożony: Dyrekcja/Kierownik Oddziału
Zakres obowiązków:
1. Zarządzanie i koordynowanie pracy baru i współpracy z kuchnią:
nadzorowanie pracy kelnerów
rekrutacja oraz szkolenie podległego zespołu
kontrolowanie stanu zaopatrzenia magazynu, kontrola cen produktów
współpraca z szefem kuchni i administracją
nadzór nad rozliczeniami kasowymi zmianowymi, dobowymi i miesięcznymi
realizacja budżetu przychodowego
2. Nadzór nad obsługą gości w barze:
dbanie o zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług
kontrola przepływu gości, rezerwacji i obłożenia miejsc w restauracji
kontrolowanie schludnego wyglądu pracowników baru oraz dbanie o zachowanie wysokiego poziomu
kultury osobistej
obsługa rezerwacji grupowych (ustalanie menu z szefem kuchni, ustalenie propozycji win z kierownikiem
sklepu)
kontrola i nadzór nad czystością i estetycznym wyglądem sali barowej i zaplecza
kreowanie w barze wyjątkowej i przyjaznej atmosfery
Wymagania:
Przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, najlepiej w gastronomii/hotelarstwie
Angielski na poziomie swobodnej komunikacji
Umiejętności lidera, kierowanie zespołem
Samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji
Skrupulatność w rozliczeniach wewnętrznych oraz w tworzeniu ofert dla klientów
Dyspozycyjność zależnie od ułożonego grafiku również w czasie wieczorów czy weekendów
Zainteresowanie winem będzie atutem
Aktualna książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:
minimum 4 tys netto, zależnie od doświadczenia
stabilne zatrudnienie w rosnącej od 15 lat firmie
realny wpływ na funkcjonowanie restauracji – jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły
wsparcie zespołu zarówno w obszarach administracyjnych jak i wiedzy o winie
zespół pracowników w większości z długoletnim stażem w naszej firmie
miłe otoczenie (zamknięte podwórka z zielenią)
dobra komunikacja - 500 metrów od centrum handlowego Arkadia, tramwaj: 450 metrów, autobus, Dworzec
Gdański (ze stacją metra): 1,3 km
możliwość rozwoju zwłaszcza w obszarze win (częste szkolenia produktowe, wizyty producentów,
możliwość wyjazdu do winnic)
stały kontakt z biurem i funkcjami wspierającymi (księgowość, kadry i in.), kontakt z ciekawymi gośćmi
zarówno mieszkańcami Warszawy ale też przyjezdnymi, obcokrajowcami
dobrze ułożone procedury i przejrzyste zasady współpracy
dobra kawa :)

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV klikając w przycisk
APLIKUJ
APLIKUJ
www.mielzynski.pl/winiarnia
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
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