
Cześć! Jestem Kura Warzyw - gemuse kebap®, czyli sieć lokali gastronomicznych.

Funkcjonuję już kilka lat na mapie gastronomicznej Poznania i Warszawy, tworząc autorskie kebaby
i niezapomniane doświadczenie gastronomiczne. Dbam o gościnność wobec każdego Gościa oraz
całego zespołu Pracowników. Stale rozwijam się i właśnie powiększam swój kurnik, z chęcią Cię
w nim ugoszczę…

Kura poszukuje:
OSOBY DO BUDOWANIA RELACJI Z GOŚCIEM / OSOBY DO OBSŁUGI GOŚCIA

Kura oferuje:
● współ_działanie z fajnymi ludźmi, w transparentnie

działającej i rozwijającej się firmie, z zaangażowanym
zespołem, przy dobrych jakościowo produktach,

● elastyczny grafik (dostosowany do Twoich potrzeb i miło,
jak równocześnie będzie skorelowany z naszymi),

● umowę zlecenie (średnia stawka godzinowa 22 zł brutto,
dla osób uczących się do 26. roku życia brutto=netto,
stawka podstawowa 19,70 zł) + premia za osiągane
wyniki (wartościowe i jakościowe),

● możliwość samorozwoju i działania zgodnie z talentami
i mocnymi stronami,

● płatny program poleceń pracowników = przyprowadź znajomego i zgarnij 400 zł

Kura oczekuje:
● zaangażowania,
● odpowiedzialności za swój obszar działania oraz samorozwoju,
● zespołowej współpracy i budowania zaufania,
● świadomości swoich działań wpływających na efekty pracy zespołu i firmy,
● dobrej jakości realizowanych działań (m.in.: przygotowania dań, obsługi kasy,

budowania relacji z Zespołem i każdym Gościem)
● zasad współpracy (ramy Kurzej dyspozycyjności min.: 80h miesięcznie z pełnymi

2 weekendami oraz uwzględniając ramy max), lubienia swojej pracy i Zespołu :)

Warzyw ceni sobie takie obszary wspólnego działania:                     NAPISZ DO NAS/ LUB ZADZWOŃ
1. gościnność, mail: p.rosinska@kurawarzyw.pl
2. jakość, tel: 553 544 310
3. czystość
4. sprzedaż sugestywna - relacyjna

Kurze grzędy czekają w tym lokalu:
- Ochota - ul. Grójecka
- Żoliborz - ul. Duchnicka
- Mokotów - ul. Dąbrowskiego

Lista lokali Kura Warzyw - gemuse kebap® dostępna jest tutaj: kurawarzyw.pl
i jeśli chcesz Kurę lepiej poznać, zapraszamy do naszych lokali oraz na:
instagram.com/kurawarzyw     |     facebook.com/kurawarzywwarszawa/      |   tiktok.com/kurawarzyw

Jeśli chcesz wraz z Ludźmi Kury współtworzyć gastronomiczny odlot, zapraszamy do wysłania swojej
aplikacji tutaj (pod ogłoszeniem) z ujęciem obowiązującej klauzuli dot. danych osobowych. Ja, Kura
mam zwyczaj kontaktować się z każdą osobą, odpowiadając na przesłane propozycje współpracy.
Szykować grzędę dla Ciebie? Lecimy?


