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Маркетинг Солюшънс ®  е агенция за подбор на персонал, кариерно консултиране и обучения. 
Специализирани сме в подбора на персонал за: заведения за хранене, търговски компании, call-центрове, 
софтуерни компании, банки, маркетинг, агенции за маркетингови проучвания. 
 
Нашият клиент е утвърден ресторант в централната част на София. 
Във връзка със своето развитие и  разширяването на своята дейност, ресторантът  търси да назначи 
сериозна и отговорна личност  на позицията:  
 

СЕРВИТЬОР 

 Отговорности 
 
• Сервира и отсервира предлаганите в заведението напитки и храни;  
• Осигуряване на качествено обслужване, спазвайки всички заложени стандарти за работа с клиенти;  
• Привлича и задържа нови и настоящи клиенти на заведението; 
• Отговаря за правилната експлоатация на инвентара в  ресторанта; 
• Постигане на заложените цели, свързани с реализиране на обороти; 
• Поддържа високо ниво на хигиена на работното си място; 
• Спазва Правилника за вътрешен трудов ред. 
 
 
Изисквания: 
• Завършено средно образование. 
• Предишен опит е предимство. 
• Лъчезарност и желание за работа с клиенти; 
• Комуникативност и умение за работа в екип; 
• Клиентоориентирано поведение; 
• Умения и устойчивост за работа в стресови ситуации. 
• Висока мотивация за работа 

 Добро познаване на фирменото меню 
 
Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография и снимка. Aко 
тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете CV с актуална снимка и мотивационно писмо 
на e-mail: market@marketing-bg.net    като изпишете позицията, за която кандидатствате. 
 
- работа, подходяща и за студенти  
 
Компанията предлага: 
- Конкурентно възнаграждение ; 
- Работа на смени 
- Работа в приятна атмосфера 
 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено 
за целите на настоящия подбор. Само  одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на 
интервю.  
Маркетинг Солюшънс ® е лицензирана агенция за подбор на персонал. Лиценз N 1541 от 23.01.2015 за 
предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси, валиден до 23.01.2018г.  
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