
 

 

 

 

PRACA 

 

Miejsce pracy: Cracovia Training Center, Rączna 757, 32-060 Rączna. 
 

Nazwa stanowiska „POKOJÓWKA / HOUSEKEEPING”  

 
MKS Cracovia SSA do bazy treningowej „Cracovia Training Center” zlokalizowanej w Rącznej, w gminie Liszki 

poszukuje osoby do pracy w wysokim sezonie wakacyjnym do pracy w hotelu do obsługi zorganizowanych drużyn 

piłkarskich. Nawiążemy współpracę z osobą szukającej stabilnego zatrudnienia, z pozytywnym nastawieniem do 

ludzi, komunikatywnej, bardzo odpowiedzialnej i skrupulatnej w wykonywaniu codziennych obowiązków. Mile 

widziana osoba, która posiada doświadczenie w hotelarstwie.  

 

Twój zakres obowiązków: 
- utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pokoi hotelowych oraz pozostałych przestrzeni 
znajdujących się w strefie hotelowej 
- mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek w toaletach i łazienkach 
- mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster 
- mycie kabin prysznicowych, drzwi i ościeżnic oraz okien 
- stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach hotelowych 
- bieżąca wymiana ręczników hotelowych w pokojach 
- opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników 
- właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości 
- zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach 
- współpraca z pozostałymi pracownikami hotelu zaangażowanymi w obsługę zorganizowanych grup  
 

Nasze wymagania: 
- otwartość na ludzi, komunikatywność 
- pozytywne nastawienie 
- odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań 
- dyspozycyjność - praca zmianowa oraz w weekendy 
- doświadczenie w Housekeeping/Pokojówka będą mile widziane 
 

To oferujemy:  

- szkolenie przed podjęciem pracy 

- umowę zlecenie z perspektywą długoterminowego zatrudnienia po wysokim sezonie 

- stabilne zatrudnienie 
 

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie  
 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres mailowy: 
centrumtreningowe@cracovia.pl wraz z poniższą klauzulą: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Ze sportowym pozdrowieniem! 

MKS Cracovia.  
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