
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

 OFERTA PRACY  

              Nr ref. Eures: 10000-1108135141-S 
 

Stanowisko:  Barman / Barmanka  

Kod ISCO:  5132 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

- przygotowywanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych zgodnie z 
oczekiwaniem klienta, odpowiedni dobór składników i ich proporcji, 
- dbanie o odpowiednie zaopatrzenie i nadzór nad przechowywaniem 
towaru, 
- doradztwo klientom w kwestii napoju, 
- efektowne podanie gotowego napoju.  

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy  

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: HOTEL BEI SCHUMANN, RESTAURANTS & SPA-TEMPEL GmbH 

Adres:  Bautzener Str. 20, 02681 Kirschau, Saksonia 

Kraj: Niemcy  

Telefon (z kodem kraju): +49 3592 - 520 – 557, +49 (35 92) 52 00 

Fax: +49 3592- 520 – 599 

E-mail: steffen.nass@bei-schumann.de 

Strona internetowa: www.bei-schumann.de 

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Hotel Bei Schumann położony jest 150 metrów od centrum miasta Kirschau w 
Saksonii, pośród zielonych wzgórz Łużyc Górnych i w pobliżu wielu zabytków 
i rezerwatu biosfery UNESCO. Hotel, jego 4 restauracje oraz wyjątkowe 
centrum SPA o powierzchni 3500 m² otoczone są malownicza zielenią 
przyhotelowego ogrodu o powierzchni 2700 m². „Rozkoszowanie się 
luksusem – doświadczanie wolności – odczuwanie zmysłowości” – to filozofia 
działań rodzinny Schumman przekazywana gościom. Ponadczasowość, 
przyjemność i pierwszej klasy produkty są zawsze na pierwszym miejscu. 
Prawdziwy dom z dala od domu, odłączony od wszystkich obowiązków życia 
codziennego. 

 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Siedziba główna - Kirschau, Saksonia / Niemcy  

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Wymagane wykształcenie hotelarsko-gastronomiczne. Mile widziane 
kursy barmańskie. 

Doświadczenie zawodowe:  Wymagane na podobnym stanowisku w hotelach 4 i 5 gwiazdkowych. 

Znajomość języków:  Język Poziom 

1. niemiecki 1. dobry w mowie i pi śmie  

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
(np. prawo jazdy): 

Wymagane prawo jazdy kat. B i własny samochód, świadectwa 
potwierdzające wykształcenie i doświadczenie. 

Inne istotne wymagania: - znajomość przepisów i technik przygotowywania napojów,  
- kreatywność w tworzeniu własnych przepisów napojów,  
- umiejętność pracy samodzielnej i odpowiedzialnej, 
- elokwencja, otwartość i zorientowanie na sprzedaż, 
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- wiedza fachowa z wykonywanego zakresu obowiązków, 
- kreatywność, zmysł organizacyjny,  
- przyjazność w stosunku do klienta, 
- odporność, dobry stan zdrowia, 
- elastyczność w kwestii godzin pracy,  
- dokładność, czystość, dyskrecja, estetyczny wygląd.  

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  Od 1200 Euro brutto + dodatki za pracę na nocnej zmianie  

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: Miesięczna  

Dodatkowe świadczenia: Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania.  

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

HOTEL BEI SCHUMANN, RESTAURANTS & SPA-TEMPEL 
GmbH 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę  

Wymiar czasu pracy Pełen etat  

Czas trwania umowy:  Na czas nieokreślony  

Liczba godzin tygodniowo: 40  

Zmiany i praca w dni wolne: Praca zmianowa, również w nocy i w dni wolne.  

Data rozpoczęcia: Od zaraz (do uzgodnienia) 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV tylko w j. niemieckim  

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Niemiecki  

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy  

Gdzie należy wysłać dokumenty: Na adres e-mail: steffen.nass@bei-schumann.de    

(w tytule prosz ę wpisa ć: „Barkeeper/in”) 

Lub pocztą tradycyjną na adres:  

HOTEL BEI SCHUMANN, RESTAURANTS & SPA-
TEMPEL GmbH  
Herr Nass  
Bautzener Str. 20, 02681 Kirschau, Saksonia, Niemcy  

z dopiskiem: „Barkeeper/in”  

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Pan Steffen Nass, tel. +49 35 92 / 520 - 557 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Pracodawca skontaktuje się z wybranymi osobami. Indywidualne rozmowy rekrutacyjne odbywają się w 
Hotelu bei Schumman w Kirschau. 

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 02.04.2014 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do uzgodnienia  
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Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy si ę wył ącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie 
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju 
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju 
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy 
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES 
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi 
przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby 
poszukujące pracy.  


