
KIM JESTEŚMY 

Centrum Konferencyjno-Hotelowe – Krowodrza  –  to najnowsza inwestycja na turystycznej mapie 

Krakowa, oferująca wynajem pokoi hotelowych  i sal konferencyjnych. Obiekt powstaje z inicjatywy 

cieszącego się ponad 100-letnią tradycją Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie. 

Głównym założeniem powstania obiektu jest chęć stworzenia nowoczesnego, w pełni 

przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych Centrum Konferencyjnego, połączonego z 

wysokiej jakości przestrzenią hotelową i restauracyjną. 

Obiekt powstaje przy ulicy Wybickiego, a więc w miejscu bezpośredniej bliskości centrum Krakowa. 

Lokalizacja charakteryzuje się doskonałym połączeniem komunikacyjnym (w pobliżu znajdują się 

liczne przystanki tramwajowe i autobusowe, a także stacja PKP Kraków – Łobzów łącząca Lotnisko w 

Balicach, Główny Dworzec Kolejowy w Krakowie oraz Wieliczkę). Dojazd tramwajem do Dworca 

Głównego (4 przystanki) zajmuje 7 minut. 

 

OTWIERAMY REKRUTACJĘ 

 

Chcesz wykazać się talentem, zaangażowaniem i kompetencjami przy tworzeniu od podstaw nowego 

niesamowitego miejsca odpoczynku w centrum Krakowa? Zapraszamy do wzięcia udziału w 

rekrutacji załogi.  

Miejsce pracy: Kraków, ul. Wybickiego 

 

Co oferujemy? 

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, oraz wynagrodzenie na poziomie stawek 

rynkowych w branży z możliwością otrzymania dodatków do pensji, 

 pracę stacjonarną opartą na grafiku, 

 pracę w nowym obiekcie o wysokim standardzie, 

 możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia,  

 możliwość samorealizacji i uczestnictwa w szkoleniach, 

 pracę w rozwijającym się i dynamicznym środowisku, gdzie szacunek dla pracownika 

stawiamy na pierwszym miejscu, 

 

Od wszystkich pracowników wymagamy zaangażowania, uczciwości, odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę, wysokiej kultury osobistej i umiejętności pracy w zespole. 

 

 

 

 



Potrzebujemy osób na stanowiska: 

 

Kucharz/Kucharka 

Czego oczekujemy od osoby na tym stanowisku? 

- aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej, 

- doświadczenia w pracy na kuchni, 

- kreatywności i poczucia estetyki, 

- umiejętności zapewnienia wysokiej jakości obsługi, 

- dbałości o czystość i higienę, 

 

Pomoc kuchenna  

Czego oczekujemy od osoby na tym stanowisku? 

- aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej, 

- dokładności i sprawności w działaniu, 

- dbałości o czystość i higienę, 

 

Kelner/Kelnerka Barman/Barmanka  

Czego oczekujemy od osoby na tym stanowisku? 

 - aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej, 

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

- zdolności do koncentracji i umiejętności szybkiego nawiązywania kontaktu z klientem, 

- miłej aparycji i uprzejmości, 

- dbałości o czystość i higienę, 

 

Recepcjonista/Recepcjonistka – w późniejszym czasie spośród osób na tym stanowisku planujemy 

wyłonić jedną osobę na stanowisko Kierownika Zmiany, który będzie odpowiedzialny za organizację 

pracy Recepcjonistów i Pokojowych. 

Czego oczekujemy od osoby na tym stanowisku? 

- znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 



- umiejętności profesjonalnej obsługi gości, 

- miłego usposobienia i odporności na stres, 

- umiejętności komunikacyjnych i podzielności uwagi, 

- umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych, 

 

 

Pokojowy/Pokojowa 

Czego oczekujemy od osoby na tym stanowisku? 

- poczucia estetyki, 

- dokładności i sprawności podczas wykonywania obowiązków, 

- dyskrecji, 

 

Pracownik Obsługi Technicznej 

Czego oczekujemy od osoby na tym stanowisku? 

- zdolności manualnych, 

- umiejętności wykonywania prac porządkowych, konserwacyjnych i naprawczych, 

- dokładności i sprawności podczas wykonywania obowiązków, 

- elastyczności i umiejętności szybkiego reagowania, 

- prawa jazdy kategorii B, 

 

Jeśli nie spełniasz wymagań, lecz jesteś zainteresowany aplikacją na któreś ze stanowisk – wyślij CV, 

bardzo możliwe, że odezwiemy się do Ciebie z propozycją. Przyjmujemy osoby wykazujących się 

inicjatywą, chcące się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje – być może uda nam się wspólnie 

wykorzystać Twój talent! 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Przebieg rekrutacji: 

ETAP 1: 

Jeśli interesuje Cię aplikacja na, któreś z oferowanych przez Nas stanowisk – wyślij nam swoje CV na 

adres mailowy rekrutacja@zdz.krakow.pl PODAJĄC w temacie NAZWĘ STANOWISKA na które 

aplikujesz. 

ETAP 2: 

mailto:rekrutacja@zdz.krakow.pl


Analizujemy nadesłane zgłoszenia. 

ETAP 3: 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się z  mailowo lub telefonicznie, aby umówić się na 

spotkanie. 

ETAP 4: 

Spotkasz się z przyszłym przełożonym – na spotkaniu zweryfikujemy informacje, które do Nas 

wysłałeś, a także przedstawimy zakres obowiązków i warunki finansowe. To spotkanie jest również 

dla Ciebie – możesz zadawać pytania dotyczące przyszłej pracy. 

ETAP 5: 

Z niektórymi kandydatami będziemy chcieli spotkać się raz jeszcze, abyś mógł pokazać Nam co 

umiesz wykonując próbkę pracy związaną z przyszłym stanowiskiem. 

ETAP 6: 

Bez względu na wynik rekrutacji poinformujemy Cię telefonicznie lub mailowo o wynikach 

rekrutacji, jeśli wszystko poszło dobrze to rekruter poinformuje Cię o terminie i miejscu zawarcia 

umowy i rozpoczęciu pracy. 

 

Przed wysłaniem CV, prosimy o sprawdzenie, czy aplikacja zawiera klauzulę o następującej 

treści: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji” 

Zgłoszenia bez klauzuli nie będą wykorzystywane do celów rekrutacji i zostaną usunięte. 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Krakowie 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3a,  

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy 

z dnia 26 czerwca 1974 r.,  

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,  

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,  

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  



- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne,  

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zdz.krakow.pl 

 


