
NICOSIA VACANCY

WAITER/WAITRESS

Εκ μέρους του πελάτη μας, Cohiba Atmosphere (Nicosia) by ACT Lounges Ltd, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε για άμεση απασχόληση waiters/waitresses.

Το Cohiba Atmosphere Nicosia ανοίγει τις πόρτες του στο κέντρο της Λευκωσίας. 

Ένας μοναδικά διαμορφωμένο Cigar Lounge που απευθύνεται σε Cuban Cigar Connoisseurs, με 
πλήρως εξοπλισμένο μπαρ και κάβα λιανικής πώληση premium spirits, αναζητά συνεργάτες, 
έμπειρους/ες  σερβιτόρους/ες.
 

Περιγραφή Θέσης:

• Παρέχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
• Καταγραφή ελλείψεων, παρακολούθηση του stock και ενημέρωση του Διευθυντή.
• Διατήρηση καθαριότητας και εμφάνισης του lounge.
• Καθοδήγηση, εξυπηρέτηση και εκπαίδευση των πελατών στα αποστάγματα, κοκτέιλ και  
 πούρα με στόχο την άψογη εμπειρία στο κατάστημα. 
• Συνεργασία με τους Bartenders/Baristi, την υποδοχή και τον Διευθυντή για την μέγιστη  
 απόδοση και παραγωγικότητα.
• Διαχείριση ταμείου. 
• Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
• Συμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος.
• Ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες της εταιρίας.

Προσόντα:

• Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 5 έτη απαραίτητη.
• Εμπειρία σε πολυτελές ξενοδοχείο ή fine dining restaurant θεωρείται πλεονέκτημα. 
• Γνώση αγγλικών.
• Γνώση αποσταγμάτων, κλασσικά και μοντέρνα κοκτέιλ.
• Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες.
• Εμπειρία στη χρήση POS (ηλεκτρονικού συστήματος παραγγελιών).
• Ομαδικότητα και συνεργασία.
• Χαμόγελο και ευχάριστη διάθεση.

Προσφέρουμε:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Ευχάριστες εργασιακές συνθήκες.
• Πλήρη πενθήμερη απασχόληση.
• Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση σε πούρα, οινοπνευματώδη, κοκτέιλ και καφέ.

 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email 
careers@chelcomanagement.com η με φαξ στο 25 373200 μέχρι την Τετάρτη, 24 Απριλίου 
για την θέση Waiter 04-2019.
 

Chelco Management Services Ltd has been offering leading Company Formation, Trust, International Banking,  
Management & Administration and Accounting services since 1984, serving the business interests of clients in 
Cyprus and worldwide.
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