
Barista / ka

Prosimy o przesłanie CV oraz Listu motywacyjnego
na adres: praca@uniquechoice.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)".

Opis stanowiska:

• Obsługa gości kawiarni firmowej oraz klientów firmy 
• Udział w eventach ogólnopolskich lub / i miejscowych 

Wymagania:

• Operatywność i pracowitość
• Samodzielność w działaniu,
• Inicjatywa 
• Efektywne zarządzanie czasem pracy własnej
• Znajomość ́ aktualnych trendów kawowych oraz kawiarnianych 

Mile widziane: 
• Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• Pracę w szybko rozwijającej się firmie oferującej usługi i produkty najwyższej jakości
• Wynagrodzenie podstawowe + premie  (uzależnione wyników pracy i doświadczenia)
• Szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego
• Niezbędne narzędzia do pracy
• Elastyczną formę zatrudnienia

ogólnopolski dostawca rozwiązań dla branży HoReCa & B2B. Przedstawiciel i dystrybutor uznanych producentów (Astoria,
Gaggia, Necta, Saeco, Newby, Cisowianka, Irving, i innych) oraz manufakturowa palarnia kawy z firmową kawiarnią.

• Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie dzierżawy: ekspresów do kawy, urządzeń do wody i dyspenserów do soków

• Gwarantujemy niezawodny serwis i najwyższej jakości sprzęt, który udostępniamy (także bezpłatnie) w ramach stałej
współpracy i okazjonalnie

• Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie organizacji przerw kawowych, hotelowych śniadań, bufetów, cateringów
(także plenerowych)

• Dzięki temu ze posiadamy najnowocześniejszy piec do wypalania kawy dajemy najwyższej jakości i elastyczne wypały naszym
klientom

• Unique Choice buduje młody zespół specjalistów, którzy chętnie dzielą się swoim know how

Oprócz codziennej pracy ze stałymi klientami możemy pochwalić się współpracą przy Euro 2012 oraz obsłudze tysięcy gości
Przystanku Woodstock (2013 r.), Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej (2013 r.) oraz Światowych Dni Młodzieży (2016 r.),
Orange Festival (2017/2018), Opener Festival (2017/2018), Kraków Live Festiwal 2018

Zachęcamy do zapoznania się z naszym fb i stroną firmową

W związku rozwojem zatrudnimy osoby na stanowisko:

mailto:praca@uniquechoice.pl
https://www.facebook.com/UniqueChoicePolska/
http://uniquechoice.pl/Produkty-i-rozwi%C4%85zania

