Szukasz pracy w młodym i zgranym zespole, gdzie panuje luźna atmosfera? Jesteś osobą ambitną,
chętną do nauki, a uśmiech nie znika z Twojej twarzy? Chcesz zdobyd doświadczenie w branży
gastronomicznej?
Świetnie
trafiłeś!
Dołącz
do
nas
i
przekonaj
się
sam!
Jesteśmy wrocławską firmą gastronomiczną, która specjalizuje się w przyrządzaniu wyjątkowych
burgerów,
jak
i
innych
pyszności.
Wszystko
co
robimy,
robimy
z
pasją!
Nie wymagamy doświadczenia! Wszystkiego nauczymy Cię od A do Z!
Miejsce pracy: Wrocław (obecnie szukamy ludzi do wszystkich restauracji we Wrocławiu)
Stanowisko: Pracownik kuchni/Pracownik baru
Dyspozycyjnośd: 4-5 lub więcej dni w tygodniu, weekendy, pół etatu

Pracownik Restauracji Pasibus
Miejsce pracy: Wrocław
Co możemy Ci zaoferowad?











wynagrodzenie od 18,30 zł/h brutto,
kartę multisport,
prywatną opiekę medyczną LUXMED,
pracę w młodym i zgranym zespole,
zniżki pracownicze,
elastyczne godziny pracy - możliwośd połączenia pracy ze szkołą,
pakiet szkoleo,
imprezy i spotkania integracyjne
szybkie podwyżki i awanse,
i co NAJWAŻNIEJSZE nielimitowany dostęp do naszych burgerów!

Szukamy właśnie Ciebie jeżeli:






jesteś sumienny,
uśmiech towarzyszy Ci w codziennych obowiązkach,
jesteś dyspozycyjny,
posiadasz książeczkę sanepidowską,
jesteś komunikatywny i otwarty na ludzi.

Spodobała Ci się nasza oferta? Wyślij nam swoje CV na adres
praca@pasibus.pl. Bardzo chętnie się z Tobą spotkamy w cztery oczy.

Szukasz pracy w młodym i zgranym zespole, gdzie panuje luźna atmosfera? Jesteś osobą ambitną,
chętną do nauki, a uśmiech nie znika z Twojej twarzy? Chcesz zdobyd doświadczenie w branży
gastronomicznej?
Świetnie
trafiłeś!
Dołącz
do
nas
i
przekonaj
się
sam!
Jesteśmy wrocławską firmą gastronomiczną, która specjalizuje się w przyrządzaniu wyjątkowych
burgerów,
jak
i
innych
pyszności.
Wszystko
co
robimy,
robimy
z
pasją!
Nie wymagamy doświadczenia! Wszystkiego nauczymy Cię od A do Z!
Miejsce pracy: Wrocław (obecnie szukamy ludzi do wszystkich restauracji we Wrocławiu)
Stanowisko: Pracownik kuchni/Pracownik baru
Dyspozycyjnośd: 4-5 lub więcej dni w tygodniu, weekendy, pół etatu

Pracownik Restauracji Pasibus- poniżej 18 roku życia
Miejsce pracy: Wrocław
Co możemy Ci zaoferowad?











pewną pracę,
wynagrodzenie od 18,30 zł/h brutto,
kartę multisport,
pracę w młodym i zgranym zespole,
zniżki pracownicze,
elastyczne godziny pracy - możliwośd połączenia pracy ze szkołą,
pakiet szkoleo,
imprezy i spotkania integracyjne
szybkie podwyżki i awanse,
i co NAJWAŻNIEJSZE nielimitowany dostęp do naszych burgerów!

Szukamy właśnie Ciebie jeżeli:






jesteś sumienny,
uśmiech towarzyszy Ci w codziennych obowiązkach,
jesteś dyspozycyjny,
posiadasz książeczkę sanepidowską,
jesteś komunikatywny i otwarty na ludzi.

Spodobała Ci się nasza oferta? Wyślij nam swoje CV na adres
praca@pasibus.pl. Bardzo chętnie się z Tobą spotkamy w cztery oczy.

