
 

 

Zastępca Dyrektora w Oddziale Rewita Jurata 

Miejsce pracy: Hel 

Opis stanowiska: 

Współpraca z Dyrektorem Ośrodka w prowadzeniu obiektu, współtworzenie polityki cenowej, 

koordynacja działań w celu zapewnienia efektywnej działalności Ośrodka, organizacja  

i zarządzanie personelem, rozwiązywanie bieżących problemów, zapewnienie wysokiej jakości 

usług oraz dbanie o dobry wizerunek Ośrodka. 

Od kandydatów oczekujemy: 

 Wykształcenia wyższego/średniego 
 Doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym: 5 lat (w tym 3 lata w branży 

hotelarsko-gastronomicznej)  
 Organizacji czasu pracy podległego zespołu 
 Przestrzegania i kontroli realizacji budżetu Ośrodka 
 Nadzoru nad poprawnym prowadzeniem dokumentacji /w tym finansowej/ 
 Realizacji założeń strategicznych Spółki  
 Komunikatywności, kreatywności i zaangażowania 
 Zaświadczenia o niekaralności: 

- na etapie rekrutacji oczekujemy oświadczenia o niekaralności 
- na etapie zatrudnienia oczekujemy zaświadczenia o niekaralności 

 Prawa jazdy kat. B 
 

Oferujemy:  

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,  

 możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie,  

 możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach, 

 dodatkowe benefity (m.in. prywatna opieka medyczna, świadczenia z ZFŚS oraz rabaty 

pracownicze na korzystanie z obiektów wypoczynkowych Spółki).  

 

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV zawierającym w tytule nazwę stanowiska na adres: 

rekrutacja@rewita.pl. Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego 

oświadczenia: 



 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMW REWITA Sp. z o.o.  

z siedzibą  w Warszawie (03-310) przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacyjnego obecnego oraz przyszłych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści 

moich danych oraz ich poprawiania.”  

 

„Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez AMW REWITA Sp. z o.o. na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora Oddziału przekazałem/łam AMW Rewita Sp. z o.o., działającemu jako pracodawca 

informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym 

i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Ponadto oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie 

rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, 

AMW REWITA Sp. z o.o. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli 

co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie 

przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art. 84 kc w związku z art.300kp.”  

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.  

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami. 

 


