
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zmiany w restauracji KFC 
Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: SM/KFC/Warszawa/BK/17 

Chcesz zostać Kierownikiem Zmiany w restauracji KFC? 

Jeśli jesteś: 

 gościnny – bo u nas to podstawa, lubimy ludzi i często się do nich uśmiechamy  

 zaangażowany i pracowity – czyli zupełnie jak my kochasz wyzwania! 

 Zorganizowany i pomocny – bezinteresownie pomagasz, bo my chętnie wspieramy się wzajemnie 

 ambitny –  z łatwością analizujesz dane i chcesz osiągać jak najlepsze wyniki 

 głodny wiedzy – ciągle chcesz więcej, i jak my lubisz uczyć się od innych 

A dodatkowo umiesz  albo chcesz się nauczyć zarządzać zespołem.  

KFC to miejsce dla Ciebie! 

U nas:  

Poznasz kogoś fajnego. Będziesz częścią zgranej i wesołej paczki!  

Dostaniesz coś ekstra. Mamy nagrody i premie dla najlepszych!  

Jeśli chcesz, zostaniesz menadżerem restauracji. Awans po kilku miesiącach pracy? Wszystko w Twoich rękach! U nas 80% 

awansów odbywa się wewnętrznie. 

Otrzymasz ulubione produkty KFC w super cenach. Nasi współpracownicy i przyjaciele płacą dużo mniej! 
Zrelaksujesz się i odpoczniesz po pracy. Bez problemu, dzięki bogatej ofercie programu kafeterii! 
Będziesz mógł doskonalić swoje umiejętności. W KFC oferujemy solidne szkolenia na każdym szczeblu. 
Otrzymasz od nas umowę o pracę i stabilne zatrudnienie. W KFC gwarantujemy pensję na czas. Dotrzymujemy słowa! 

 
Wyślij swoje CV na adres:  

maria.pacanowska@amrest.eu 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź www.praca.kfc.pl i poznaj nas bliżej. 

Zapoznamy się uważnie z nadesłanymi aplikacjami, po czym skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
 

Nie zapomnij o numerze referencyjnym w temacie wiadomości, a także o dołączeniu klauzuli zgody na przetwarzanie danych 

osobowych następującej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji zgodnie z 

ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.” Administratorem danych  jest AmRest Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Grunwaldzkim 

25-27, 50-356 Wrocław. Dane osobowe podane w ankiecie przetwarzane są w celu rekrutacyjnym (tj. w związku z  bieżącą rekrutacją i przyszłymi). 

Każdemu kandydatowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych i możliwość ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do tego by można je było przetwarzać w ww. celu. 

mailto:maria.pacanowska@amrest.eu

