
 | Droga do kariery zawodowej

Spedytor Morski
Miejsce pracy: Gdynia

Wymagania:
 z min. komunikatywna znajomość języka angielskiego
 z sumienność, zaangażowanie, umiejętność planowania i podejmowania decyzji
 z umiejętność organizacji pracy własnej oraz działania pod presją czasu
 z prawo jazdy kat. B
 z mile widziana doświadczenie na rynku TSL

Zakres obowiązków:
 z obsługa bieżących zleceń w transporcie morskim
 z współpraca z agentami za granica
 z nawiązywanie i podtrzymywanie długoterminowych kontaktów z klientami i przewoźnikami
 z koordynowanie działań transportowych i dbanie o terminowość zleceń
 z prowadzenie dokumentacji operacyjnej
 z windykacja należności

Oferujemy:
 z zatrudnienie na umowę o pracę
 z pakiet socjalny (pakiet medyczny, sportowy, j.angielski, imprezy integracyjne)
 z stosowne narzędzia pracy
 z możliwość rozwoju poprzez szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

ogłoszenie o pracę
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ogłoszenie o pracę

Jeśli chciałbyś dołączyć do zgranego i zmotywowanego zespołu ludzi, dla których udział w stałym 
podnoszeniu satysfakcji i zadowolenia Gości z pobytu w naszym hotelu ma znaczenie, to znaczy 
że ta praca jest dla Ciebie. Rozpocznij swoją karierę w Marriott International – największej sieci 
hotelarskiej na świecie. Sopot Marriott Resort and Spa poszukuje obecnie: F&B Supervisor.

Jest on odpowiedzialny za codzienne prowadzenie zmian w restauracjach/barach hotelowych, 
bieżąca pomoc zarówno podległym pracownikom jak w stosunku do Gości zgodnie ze standardami 
sieci Marriott. Nadzoruje oraz egzekwuje pracę podległych pracowników, jest odpowiedzialny za 
maksymalizowanie wydajności pracowników na zmianach F&B Supervisior jest odpowiedzialny 
za szkolenie pracowników z zakresu profesjonalnej obsługi Gości, współtworzy grafiki oraz ustala 
podział pracy na zmianie. Ma stały kontakt z działami współpracującymi w szczególności z Szefem 
Kuchni bądź osobą odpowiedzialną ze strony Kuchni na zmianie.

Oczekiwania:
 z doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 1 rok
 z dokładność oraz sprawna organizacja pracy własnej oraz zespołu podległych pracowników
 z odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 z pozytywne usposobienie i dynamiczna osobowość 
 z motywowanie podległego zespołu oraz utrzymywanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy 

(rozwiązywanie konfliktów)
 z dyspozycyjność i odpowiedzialność 
 z wysokie umiejętności zarządzania zespołem – wyznaczanie i realizacja celów biznesowych
 z aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna 
 z znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
 z stabilność zatrudnienia (po okresie próbnym przejście na umowę o pracę)
 z pakiet benefitów (ubezpieczenie grupowe, możliwość przystąpienia do MultiSport oraz pakiet 

medyczny dla stałych pracowników)
 z zniżki i oferty specjalne dla pracowników Hoteli Marriott na całym świecie
 z możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez platformy szkoleniowe udostępniane przez sieć 

Marriott
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Jeśli chciałbyś dołączyć do zgranego i zmotywowanego zespołu ludzi, dla których udział w stałym 
podnoszeniu satysfakcji i zadowolenia Gości z pobytu w naszym hotelu ma znaczenie, to znaczy że 
ta praca jest dla Ciebie. Rozpocznij swoją karierę w Marriott International - największej sieci hotelar-
skiej na świecie. Sopot Marriott Resort and Spa poszukuje obecnie: Pomoc kelnerska-Runner.

Wymagania:
 z Aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne
 z Dyspozycyjność 
 z Komunikatywność
 z Łatwe nawiązywanie relacji z współpracownikami i Gośćmi
 z Zaangażowania w pracę oraz szybkiego reagowania w sytuacjach stresowych
 z Wszystkiego innego nauczymy 

Obowiązki:
 z Dostarczanie dań i napojów do konkretnych stolików na podstawie zamówień 
 z Sprzątanie stołów w Restauracji
 z Przygotowywanie Restauracji do obsługi Gości podczas śniadań i serwisu a’la carte 
 z Pomoc kelnerom podczas obsługi Gości

Oferujemy:
 z Atrakcyjne wynagrodzenie
 z Miłą atmosferę w pracy
 z Uniformy i ich czyszczenie w pralni hotelowej
 z Posiłki pracownicze
 z Ciekawą pracę w miłym zespole
 z Naukę oraz możliwości rozwoju 
 z Stabilne warunki zatrudnienia

ogłoszenie o pracę
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ogłoszenie o pracę

Jeśli chciałbyś dołączyć do zgranego i zmotywowanego zespołu ludzi, dla których udział w stałym 
podnoszeniu satysfakcji i zadowolenia Gości z pobytu w naszym hotelu ma znaczenie, to znaczy 
że ta praca jest dla Ciebie. Rozpocznij swoją karierę w Marriott International – największej sieci 
hotelarskiej na świecie. Sopot Marriott Resort and Spa poszukuje obecnie: Kucharz.

Opis stanowiska:
 z Koordynowanie, kierowanie, planowanie i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z or-

ganizacją pracy kuchni
 z Kontrola produktywności działu kuchni, stanów magazynowych (w tym przeprowadzanie in-

wentaryzacji) oraz racjonalne gospodarowanie towarem
 z Odpowiedzialność za utrzymanie produkcji i serwisu na najwyższym poziomie

Oferujemy:
 z Oferujemy pracę w młodym zespole, przyjaznej, nieformalnej atmosferze
 z Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 z Pakiet medyczny i karty Multisport oraz zniżki na pobyty w hotelach Marriott
 z Dajemy realną możliwość budowania swojej ścieżki rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie

Wymagania:
 z Komunikacja jest Twoją silną stroną
 z Znasz przepisy: HACCP oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 z Jesteś zorientowany na realizację wyznaczonych celów
 z Cechuje Cię doskonała organizacja pracy własnej oraz kreatywność i innowacyjne podejście 

do postawionych zadań
 z Znasz język angielski w stopniu komunikatywnym
 z Cechuje Cię nieustające poczucie humoru, wieczny optymizm oraz wysoka kultura osobista

Aplikacje prosimy składać na adres mailowy: recruitment@sopotmarriott.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
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ogłoszenie o pracę

Asystent Działu Sprzedaży Online
Jako Asystent Działu Sprzedaży Online będziesz odpowiedzialna/y za wspieranie rozwoju sprzedaży 
u grupy klientów w sektorze B2C i SOHO. 

Zakres obowiązków
 z Obsługa zamówień
 z Współpraca z klientem: odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień, produktów i procesu 

sprzedaży
 z Efektywna komunikacja ze współpracującymi działami (wirtualne zespoły)
 z Udział w szkoleniach produktowych
 z Efektywne planowanie cykli telefonów, aby zapewnić stały, regularny kontakt z klientem
 z Generowanie wzrostu sprzedaży u aktualnych klientów dzięki wykorzystaniu wiedzy na temat 

aktualnie prowadzonych w Staples kampanii marketingowych.
 z Raportowanie wszystkich działań w systemie Salesforce.com 

Oczekiwane doświadczenie i umiejętności
 z Mile widziane doświadczenie we współpracy z klientami oraz działach związanych ze sprzedażą
 z Silna motywacja, nastawienie na realizację celów z doskonałą umiejętnością zarządzania czasem
 z Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 z Umiejętność pracy pod presją czasu
 z Znajomość pakietu MS Office
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Księgowa/y z językiem niemieckim (AR)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 z Procesy księgowe w dziale należności,
 z Księgowanie i wystawianie dokumentów księgowych,
 z Bezpośredni kontakt z klientami niemieckojęzycznymi i z wewnętrznym działem obsługi klienta,
 z Windykację należności ,
 z Prowadzenie kont klientów i monitorowanie wpłat,
 z Analizę i wyjaśnianie różnic zaksięgowanych na kontach klientów.

Poszukujemy osoby, która:
 z Posiada doświadczenie minimum 2 lata oraz wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu eko-

nomii/finansów,
 z Ma podstawową wiedzę i doświadczenie z zakresu księgowości, preferowane z działu należności,
 z Posługuje się językiem niemieckim i angielskim na poziomie B1/B2,
 z Biegle obsługuje pakiet MS Office (Word, Excel),
 z Posiada umiejętność szybkiego uczenia się, analitycznego myślenia i pracy z dużą ilością danych,
 z Jest zorientowana na klienta,
 z Potrafi odnaleźć się w pracy zespołowej,

ogłoszenie o pracę
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Przedstawiciel Handlowy
Jesteś ambitny, otwarty, kontaktowy, posiadasz doświadczenie w obszarze sprzedaży? Dołącz do 
naszego zespołu!

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz swoją karierę, czy też chcesz się dalej rozwijać, za-
pewnimy Ci narzędzia i wsparcie, dzięki którym ukształtujesz swoją drogę zawodową.

Jako Przedstawiciel Handlowy będziesz odpowiedzialny za:
 z Pracę zgodnie z metodologią opracowaną przez specjalistów sprzedaży,
 z Dbałość o wizerunek firmy,
 z Kontakty telefoniczny z klientami oraz wizyty handlowe,
 z Przygotowywanie materiałów i współpracę z działem przygotowania ofert,
 z Utrzymywanie relacji biznesowych i rozwój sprzedaży u aktywnych klientów,
 z Pozyskiwanie nowych klientów B2B do długofalowej współpracy,
 z Poszerzenie bazy potencjalnych klientów,
 z Monitorowanie, analiza i raportowanie wyników sprzedaży,
 z Bliski kontakt z innymi działami firmy, w celu zapewnienia najwyższej jakości współpracy 

z Klientem. 

Kogo poszukujemy i czego wymagamy:
 z Doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą,
 z Mile widziane pierwsze doświadczenia w obszarze sprzedaży B2B,
 z Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych,
 z Samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 z Otwartości, optymizmu i łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 z Prawo jazdy kat. B.

Co jesteśmy w stanie Ci zaoferować:
 z Zadania, które są wyzwaniem i pomogą Ci rozwinąć karierę w międzynarodowej firmie,
 z Wsparcie przełożonego i pracę w młodym, ambitnym zespole,
 z Ofertę szkoleniową, gdyż wiemy, że Twój rozwój zawodowy jest dla Ciebie ważny,
 z Wydarzenia integracyjne, bo chcemy wspólnie świętować ważne chwile i sukcesy,
 z Pakiet benefitów dla Twojego komfortu: pakiet specjalny, karta Multisport, prywatna opieka 

medyczna, ubezpieczenie grupowe,
 z Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 z Niezbędne narzędzia pracy: samochód (również do użytku prywatnego), laptop, telefon.

ogłoszenie o pracę
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Stażysta w dziale Szkoleń i Rekrutacji
Miejsce pracy: Gdańsk

Właśnie kończysz studia i chcesz rozpocząć pracę w dziale HR? Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę 
z zakresu szkoleń i rekrutacji? Zapoznaj się z naszą ofertą!

Jako stażysta w Dziale Szkoleń I Rekrutacji będziesz odpowiedzialny za:
 z organizację wewnętrznych szkoleń
 z przygotowywanie i analizę ankiet ewaluacyjnych
 z zapewnienie sprawnej i transparetnej komunikacji z trenerami w celu realizacji kalendarza 

szkoleń
 z tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych
 z komunikację programu poleceń
 z komunikację z kandydatami
 z administrację systemu rekrutacyjnego oraz innych systemów I dokumentów HR

Aby odnieść sukces na tym stanowisku:
 z potrzebna jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisemną komunikację wewnątrz 

firmy
 z dbałość o szczegóły I przykładanie dużej wagi do jakości pracy
 z swobodne poruszanie się w aplikacjach MS Office (Word, Excel)
 z umiejętność organizacji samodzielnej pracy
 z udokumentowane zainteresowanie pracą w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (np. prak-

tyki, wolontariat, projekty studenckie)

Gwarantujemy:
 z elastyczne godziny pracy
 z możliwość pracy zdalnej
 z płatny staż
 z udział w interesujących projektach i zdobycie praktycznej wiedzy
 z wsparcie i mentoring doświadczonych kolegów/koleżanek

ogłoszenie o pracę


