
 

          09.02.2011 

OFERTA PRACY NORWEGIA 
KUCHARZ 

Krajowy nr ref. 1235 11 02 000014 Kod ISCO: 5122.01 

 

PRACODAWCA: STALHEIM HOTEL 
N- 5715 STALHEIM- NORWAY  
Tel: +47 56 52 01 22,  Fax: +47 56 52 00 56,  www.stalheim.com  
Rodzinny hotel w prześlicznym otoczeniu norweskich fiordów i gór. 
Usytuowany w centrum Zachodniej Norwegii, w rejonie fiordów, 12 km od 
Sognefjord i 160 km od Bergen . Hotel posiada 124 pokoje gościnne, dwie 
restauracje, bar oraz widokowy  taras wypoczynkowy. Doskonałe połączenia 
komunikacyjne z Oslo i Bergen. 
 

Miejsce pracy: Stalheim, rejon Hordaland, Norwegia  

Wymagania:  
 - znajomość języka Dobra znajomość języka angielskiego. 

 - doświadczenie Mile widziane doświadczenie w pracy w hotelu i restauracji. 

Warunki pracy:  
 - data rozpoczęcia 1 Maja 2011 – 1 Października 2011 r.  

 - okres zatrudnienia 5 miesięcy 

 - czas pracy Pełny etat , praca sezonowa 

 - wynagrodzenie  Od 20 000- 22 500 NOK (ok. 2 500 Euro) brutto miesięcznie w zaleŜności od 
doświadczenia. 

 - zakwaterowanie Pracodawca oferuje zakwaterowanie. Koszt  800 NOK za miesiąc. 

 - inne Pracodawca oferuje wyŜywienie ( 3 posiłki dziennie) za 2300 NOK 
miesięcznie.  

Dodatkowe 
informacje: 

Dodatkowych informacji udziela Pani Ingrid Tonneberg lub Pan Trygve 
Dugstad 
Mail: jobs@stalheim.com 
Telefon: +47 56 52 01 22 

Rekrutacja Osoby zainteresowane powyŜszą ofertą proszone są o przesyłanie CV i 
krótkiego listu motywacyjnego w języku angielskim na adres mailowy: : 
jobs@stalheim.com w tytule wpisując „Chefs“. 
Dyplomy i inne dokumenty będą potrzebne dopiero podczas rekrutacji. 

 
UWAGA: 

1. Umowa z zagranicznym pracodawcą jest zawierana, co do zasady, zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, Ŝe wszystkie 
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, moŜna kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. 
Publiczne słuŜby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w 
przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne słuŜby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych 
w lokalnym urzędzie pracy. Pragniemy zaznaczyć, Ŝe oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za 
ewentualne rozbieŜności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego 
pracodawcę.  

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

4. wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, moŜna kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. 
Publiczne słuŜby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z 
pracodawcą.   

5. Publiczne słuŜby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy. Pragniemy zaznaczyć, Ŝe oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieŜności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

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

OFERTA WAśNA DO 25.02.2011 r. 

 
 
 

Europejskie SłuŜby Zatrudnienia 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

                             

 


