
Căutăm un coleg fain în echipa noastră

Jobul? Super Barman

Ești la început de drum în carieră sau cauţi un loc de muncă unde poţi acumula 
experienţă, învăţând de o echipă de profesioniști, într-o locaţie cu facilităţi 
premium? Ești student însă îţi dorești să fii independent și ai nevoie de un 
program flexibil?

Vino în echipa noastră! Noi suntem CastelNor Hotel & SPA, un resort de 4* cu 
facilităţi și dotări de top, situat în Păltiniș. Locaţia noastră de ospitalitate dispune 
de 28 de camere de cazare, bar, restaurant, sală de conferinţe, SPA dotat cu 
piscină interioară și exterioară, saune, jacuzzi etc.

Căutăm un coleg sau o colegă inimoasă și plină de iniţiativă, pentru postul de 
barman, cu disponibilitate pentru lucrul în ture. Experienţa anterioară este utilă, 
dar nu este obligatorie, pentru că noi îţi vom oferi tot suportul ca tu să înţelegi 
cât mai bine ce ai de făcut și să evoluezi rapid.



Ne-ar plăcea ca tu să ai:  
Cunoștinţe de limbă engleză la nivel conversaţional;
O prezenţă agreabilă, amabilitate și atitudine pozitivă;
Rapiditate în executarea activităţilor.

Activitatea ta de zi cu zi va însemna:
Servirea de băuturi alcoolice și non-alcoolice;
Politeţe și profesionalism în deservirea oaspeţilor;
Menţinerea igienei și curăţeniei la locul de muncă;
Administrarea corectă a stocului de băuturi;
Înregistrarea vânzărilor;
Întocmirea inventarului ori de cate ori este necesar.

Pentru acestea îţi oferim:
Contract de muncă pe termen nedeterminat;
Program flexibil, în ture;
Un salariu motivant;
Tichete de masă;
Prime și bonusuri în funcţie de performanţă;
Oportunităţi de training în formarea profesională; 
Transport gratuit zilnic asigurat între Sibiu - Păltiniș (și retur); 

Dacă acest anunţ te încântă, te invităm să ne contactezi  
la cariere@ castelnor.ro sau la 0728 437 074*.
* CV-urile pot fi trimise și pe Whatsapp la numărul menţionat mai sus.



ROOMS RESTAURANT

THE POOL

SPA

LOUNGE FITNESS

PASSPORT TO COMFORT
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