
 

 

Santa Klaus PersonalvermittlungUG 
Breite Strasse11, 10178 Berlin 

E-mail: jobsforyou.de@gmail.com 

 

• Ние сме германска фирма за управление и лизинг на 

персонал. 

• Ние ви предлагаме свободни позиции в хотелския и 

ресторантски бранш в луксозен 5 звезден хотелски 

комплекс в Германия за: 

Рецепционисти/ки, Камериери/ки, Пикола, Чистачи, Келнери/ки, 

Готвачи/ки, Бармани/ки, Продавачи/ки в магазини, Работници по 

поддръжка на яхти, по поддръжка на хотела – електротехници, 

дърводелци, градинари,  работници в СПА центъра – 

козметици/чки, фризьори/ки, маникюристи/ки, масажисти/ 

   

 Нашите изисквания към кандидатите: 

• Кандидатите да владеят на разговорно ниво В1 немски език 

и/или английски език. 

• Да имат стаж или опит в хотели и/или ресторанти в 

България; 

• Да имат навършени 18 години;  

• Да имат валиден сертификат за ваксиниран или 

преболедувал Ковид-19 към датата на кандидатстването; 

• Да имат чисто съдебно свидетелство. 
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Работодателят предлага: 

• Немски трудов договор първоначално за 1 година, с 

възможност за продължаване в последствие при добра 

работа; 

• Всички законови осигуровки и застраховки; 

• Заплащане по немски часови ставки, средно на месец  

2000-2500€ 

• Хранене в стола на комплекса; 

• Настаняване в квартири близо до комплекса; 

• Заплащане на първоначалните пътни разноски за 

пристигане; 

• Униформено и др. работно облекло и инструменти. 

 

Данни за работодателя 

• Работодател ще ви бъде 5-звезден хотелски комплекс в град 

Рощок-Германия. 

• Комплекса включва: 5 звезден хотел с 342 стаи, 26 

апартамента, 15 ресторанта и барове, конгресен център, 

магазини, яхтено пристанище, парк с детски кътове, СПА 

център; 

• Работи целогодишно, възможна е работа на смени. 

• Всички кандидати ще бъдат разгледани от работодателя и 

на одобрените ще бъде предложено интервю-среща или 

директно трудов договор. 

 

Данни за контакт с нас: 

• Можете да се свържете с нас на е-мейл 
• jobsforyou.de@gmail.com 
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• Herr Klaus Ivanov – Verwalter 
• Frau Helga Kraus –  Sekretariat 
• Frau Petra Fischer – Assistеntin 
• Желателно е да изпратите актуално CV на немски или 

английски език със снимка в цял ръст на е-мейла. 
• Ако имате някакви дипломи или сертификати за 

правоспособност изпратете ги преведени на немски език. 
 

• Вижте снимките от комплекса по-долу: 

 

 



 

 

 



 

 

 


