
 
    

Nowa na polskim rynku sieć kin wielosalowych OH•KINO oferująca swoim klientom  wysokiej jakości usługi, 
komfortowy, kameralny i  domowy klimat poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

Kierownik Kina 
Miejsce pracy: Jarosław 
Region: podkarpackie 

TWOJE ZADANIA: 

 Kierowanie pracą podległego zespołu Kierowników, Pracowników Obsługi Widza  i Personelu Obsługi Klienta 

 Zapewnienie najwyższych standardów w zakresie obsługi Klienta  

 Zarządzanie lokalem i powierzonym  sprzętem 

 Podejmowanie działań służących zwiększeniu poziomu sprzedaży 

 Kontrola zamówień, nadzór nad magazynem i okresową inwentaryzacją 

 Prowadzenie lokalnych działań marketingowych 

 Kontrola kosztów prowadzonej działalności 

 Prowadzenie sprawozdań dotyczących działalności 

 Kreowanie wyjątkowej atmosfery miejsca  

 OCZEKIWANIA: 

 Min. dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym 

 Doświadczenie w sprzedaży, obsłudze klienta 

 Umiejętność planowania, motywowania, oceniania pracy podległego personelu 

 Umiejętność zarządzania pracownikami i przestrzenią lokalu 

 Bardzo dobre zdolności interpersonalne i komunikacyjne 

 Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu 

 Wysoka kultura osobista 

 Znajomość narzędzi pakietu MS Office (zwłaszcza dobrej znajomości programu Excel); 

 Wykształcenie wyższe 

 Mile widziane doświadczenie w pracy w restauracji, kinie 

OFERUJEMY: 

 Umowę o pracę 

 Możliwość rozwoju zawodowego 

 Pracę w młodym zespole 

 Dużą samodzielność w działaniu 

 Możliwość wdrażania nowych pomysłów 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@ohkino.pl 

W temacie wiadomości proszę dodać: „KK/JAR/0619” 

Uwaga! Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę : Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez OHKINO Mysłowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym w celu i 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kierownik Kina. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest OH KINO Mysłowice Sp. Z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje 
Jerozolimskie 96. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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