
 

Pracownik Recepcji 

Miejsce pracy:   

Hotel Business*** - Gliwice, ul. Portowa 4, tel. 32 707-10-12 dyrektor@hotelmalinowski.pl 

Hotel Economy*** - Gliwice, ul. Chodkiewicza 33, tel. 32 279-11-37, biuro@hotelmalinowski.pl 

Hostel City – Gliwice, ul. Narutowicza 23, tel. 32 234-25-08, biuro@hostelmalinowski.pl 

Podstawowy zakres obowiązków: 

• Realizowanie strategii sprzedaży hotelu zgodnie z polityką sieci Hotele Malinowski  

• Dbałość o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa  

• Budowanie długofalowych relacji z klientem 

• Profesjonalna oraz sympatyczna obsługa klientów 

• Prezentowanie oferty hotelu 

• Obsługa rezerwacji: meldowanie, wprowadzanie korekt, rozliczanie pobytów 

• Odpowiedzi na zapytanie e-mailowe oraz telefoniczne  

• Odpowiadanie na zapytania i prośby ze strony klientów 

Od Kandydatów oczekujemy:  

• Mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej lub obsłudze klienta 

• Samoorganizacji i samodzielności w miejscu pracy  

• Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji 

• Bardzo dobrej znajomości przynajmniej jednego języka obcego 

• Odporności na pracę w stresie oraz pod wpływem presji czasu 

• Wysokiej kultury osobistej 

• Biegłej znajomości pakietu MS Office, środowiska Windows, obsługi programu pocztowego 

Oferujemy:  

• Możliwość kontynuowania rozwoju zawodowego wśród ambitnych profesjonalistów 

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, motywacyjny system wynagradzania) 

• Przyjazną atmosferę pracy 

 

Zainteresowanych Kandydatów zapraszamy do przesłania CV na adres email przypisany do 

konkretnego obiektu.  

  



HOTEL MALINOWSKI ECONOMY & RESTAURACJA ŚLĄSKA 

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy: 

 Administratorem danych jest KMM Investments Sp.z.o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chodkiewicza 33. Aby skontaktować się z 

nami, wyślij wiadomość pod e-mail: event@hotelmalinowski.pl lub zadzwoń pod numer tel. 504-198-058. 
 Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie 

udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 
 Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania. 

 Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o 
prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest 

dobrowolne. 
 Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, 

do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata.  

 Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy 
powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa.  

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości 

przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji. 
 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o wyrażenie poniższej zgody: 

 TAK  NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

  



HOTEL MALINOWSKI BUSINESS & HOSTEL MALINOWSKI CITY & RESTAURACJA PORTOWA 

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy: 

 Administratorem danych jest F.H. MASZ Dariusz Malinowski z siedzibą w Gliwicach (44-109) przy ul. Wolności 22. Aby skontaktować się z 

nami, wyślij wiadomość pod e-mail: event@hotelmalinowski.pl. 
 Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie 

udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 
 Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania. 

 Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o 
prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest 

dobrowolne. 
 Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, 

do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata.  

 Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy 
powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa.  

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości 

przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji. 
 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o wyrażenie poniższej zgody: 

 TAK  NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 


