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Společnost Amenity Resorts s.r.o. je součástí investiční skupiny HAMAGA a.s. investující převážně v oblasti cestovního 

ruchu a developmentu. 

Jsme rozrůstající se český řetězec založený na rodinných hodnotách. Uznáváme osobní přístup, kvalitní služby a 

budujeme prostředí, kam se hosté rádi vracejí. 

 

Amenity Hotel & Resort Orlické hory se nachází v Deštném v Orlických horách, uprostřed přírody a 1,5 km od lyžařského 

areálu. Nabízí ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových nebo rodinných pokojích s celkovou kapacitou 75 lůžek. 

Součástí hotelu je vyhřívaný krytý bazén, wellness centrum, bowling a restaurace s rozlehlou terasou.  

 

Pro Amenity Hotel & Resort Orlické hory hledáme kolegu/kolegyni na pozici číšník/servírka.  

 

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA 

 

CO VÁS NA TÉTO POZICI ČEKÁ: 

 obsluha a aktivní komunikace s hosty 

 servis jídla a pití, debaras 

 práce s pokladnou  

 příprava restaurace před a po provozu 

 udržování čistoty a systému svěřených prostor 

 

CO OD VÁS POŽADUJEME: 

 pozitivní osobnost plnou energie a nadšení 

 vyučení v oboru není podmínkou 

 zkušenosti z restaurace jsou výhodou 

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství 

 pečlivost, komunikativnost, svědomitost 

 smysl pro čistotu a pořádek 

 chuť učit se 
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CO NABÍZÍME MY: 

 odpovídající mzdové ohodnocení dle zkušeností a dosažené praxe 

 práci na směny (krátký/dlouhý týden) 

 stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele 

 možnost zaměstnaneckého ubytování 

 skvělou zkušenost při rozjezdu nového hotelu 

 vzdělávání a degustace produktů 

 možnost školení přímo u našich dodavatelů 

 příjemné, kreativní prostředí 

 zaměstnanecké slevy a výhody 

 

Předpokládaný nástup dle dohody. 

 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte s Vaším CV a fotkou na email kariera@amenity.cz. 

 

Poskytnutím údajů souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů za účelem získání zaměstnání. 

 

                   

Místo výkonu práce: 

                                                               Amenity Hotel & Resort Orlické hory 

     Deštné v Orlických horách 78 

517 91 Deštné v Orlických horách 

 

 


