
BARISTA COSTA COFFEE

Jesteśmy największą w Europie siecią kawiarni, która sukcesywnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku. W całej Polsce 

działa już blisko 140 kawiarni Costa Coffee i ponad 240 maszyn Costa Express. Markę Costa stworzyli ponad 40 lat temu 

dwaj bracia Sergio i Bruno Costa. To wtedy stworzyli legendarną mieszankę Mocha Italia, w której zakochali się Goście Costa 

Coffee. Nasi Bariści są Mistrzami Latte Art i codziennie serwują naszym Gościom setki filiżanek wyśmienitej kawy.

Chcesz zobaczy jak się z nami pracuje?

Wejdź na www.costacoffee.pl/kariera

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

Doskonała atmosfera 

pracy – po prostu jesteśmy 

zgranym zespołem

Szkolenia, które pomogą Ci 

zdobyć mistrzowskie 

umiejętności

Elastyczny grafik pracy, 

który pogodzisz z innymi  ze 

swoimi zajęciami

• zaangażowania, entuzjazmu, łatwości nawiązywania kontaktów
• chęci odkrywania świata kawy i rozwoju swoich umiejętności

PROCES REKRUTACJI

rozmowa telefoniczna spotkanie grupowe spotkanie indywidualne 

ZOBACZ, ZA CO CENIĄ NAS NASI :

Umowa o pracę 

i wzrastający system 

wynagrodzeń

TWOJE ZADANIA:

• obsługa gości kawiarni oparta na gościnności i przyjaznych relacjach
• przygotowywanie kaw i innych produktów dostępnych w naszych kawiarniach
• troska o wizerunek swojego miejsca pracy poprzez dbałość o standardy i czystość 

w kawiarni

„... za atmosferę i pracę wśród 
świetnych ludzi, którzy emanują 
energią! Już uśmiecham się na myśl 
o kolejnej zmianie z nimi ;)„ 

„za to, że praca jest bardzo 
dynamiczna, każda kawiarnia tętni 
życiem – każdy dzień jest nową, 
ciekawą przygodą.”

„…za stabilne warunki zatrudnienia -
umowę o pracę, dofinansowanie 
urlopu, kartę Coffee Team, która 
pozwala mi pić moją ulubioną kawę w 
atrakcyjnej cenie!” 

„... za elastyczny grafik pracy, dzięki 
któremu mogę na maxa wykorzystać 
swój wolny czas.” 

„…za pasję, którą tu odkryłem –
malowanie na kawie, dzięki czemu 
teraz jestem Mistrzem  Latte Art!”  

„…za możliwości. Mogę się tutaj 
rozwijać, bo firma podchodzi do 
każdego pracownika indywidualnie.”

https://www.facebook.com/CostaCoffeePoland/?fref=ts
https://costacoffee.pl/o-nas/kariera-w-costa
https://www.youtube.com/user/CostaCoffeePoland
https://www.instagram.com/costagram_costacoffee/
http://pracujebolubie.pl/costacoffee/
http://pracujebolubie.pl/costacoffee/
http://pracujebolubie.pl/costacoffee/

