
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne działające przy Fundacji „Krzyżowa” dla 

Porozumienia Europejskiego poszukuje osoby na stanowisko: 

 

Kucharz / młodszy kucharz (K/M) 

(rekrutacja ciągła) 

Oferujemy:  

• umowę o pracę na pełny etat lub zlecenie  

• szkolenia  

• możliwość awansu i rozwoju zawodowego  

• atrakcyjne warunki pracy  

• posiłki pracownicze  

• pracę w prestiżowym miejscu 

Od kandydatów oczekujemy:  

wykształcenia gastronomicznego lub doświadczenia w gastronomii 

umiejętności i chęci do pracy w zespole  

Jeśli nie masz doświadczenia w pracy w kuchni a masz chęci – zgłoś się do nas, 

nauczymy Cię! 

 

Wymagane dokumenty: 

 

• Życiorys z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w życiorysie na potrzeby prowadzonej rekrutacji” 

 

• W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, 

prowadzonym przez Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa” prosimy 

o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

okres najbliższych 12 miesięcy: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

wykorzystania ich w kolejnych naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, 

prowadzonych przez Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa” przez okres 

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru”. 

            

 

Termin i sposób składania dokumentów 

 

Na ogłoszenie obowiązuje rekrutacja ciągła. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą 

mailową od dnia: 19.07.2021 na adres przemyslaw.nowak@krzyzowa.org.pl. W przypadku 

braku takiej możliwości, dopuszcza się złożenie oferty osobiście w siedzibie 

Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego „Krzyżowa”, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze 

lub przesłanie pocztą na adres: Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa” , 

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze. 

 

 

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie po 

26.07.2021 o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty rozpatrzone negatywnie, zostaną 

komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji. 

 
 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Administratorem danych przetwarzanych w ramach naboru na stanowisko kucharz / młodszy kucharz (K/M) jest 

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa", Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze. Dane są przetwarzane w celu 

przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, c i f RODO. Odbiorcami 

Państwa danych osobowych są pracownicy Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego, odpowiedzialni za 

rekrutację. Państwa zgromadzone dane będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji lub w 

przypadku dodatkowej zgody na wykorzystanie oferty w przyszłości przez okres najbliższych 12 miesięcy. 

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia 

przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO mają Państwo prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. 

 


