
 

Pałac Książęcy Spółka z o. o. w Żaganiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

RECEPCJONISTKA 
Praca w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Arena. 

Wymagania: 

 Wykształcenie średnie, 

 Umiejętność posługiwania się komputerem, umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych, obsługa kasy fiskalnej, 

 Gotowość do pracy zmianowej, 

 Umiejętność pracy w zespole,  
 Odpowiedzialność i zaangażowanie. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 Bieżącą obsługa klienta: przyjmowanie rezerwacji, meldunki 

 Wystawianie faktur Vat, sporządzanie raportów i zestawień, 

 Sprzątanie pokoi, korytarzy, szatni 

 Warunki zatrudnienia: 

 Umowa zlecenie na okres 3 miesięcy, docelowo umowa o pracę w 
pełnym wymiarze godzin. 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV oraz listu 
motywacyjnego na adres: if@palacksiazecy.pl lub osobiście do biura 

Spółki Pałac Książęcy mieszczącego się w Żaganiu przy ulicy Szprotawskiej 
4, bądź biura Kompleksu Arena przy ulicy Kochanowskiego 6. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

Na dokumencie CV należy zmieścić następującą klauzulę: 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest 
Pałac Książęcy sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu ,moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy  (CV i/lub liście motywacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji  procesu rekrutacji na stanowisko : recepcjonistka. 

 

 

mailto:if@palacksiazecy.pl


Informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Książęcy sp. z o.o. w 

Żaganiu, ul. Szprotawska 4 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@palacksiazecy.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 


