
 
 

Ogłaszamy nabór pracowników do pracy na promach pasażerskich DFDS Seaways 

DFDS to wiodący operator promowy obsługujący osiem tras na Morzu Północnym i Bałtyku. Siedziba główna 
znajduje się w Kopenhadze. Kompania posiada cztery statki pasażerskie i 17 promów pasażersko – 
samochodowych. Swoim pasażerom zapewnia nie tylko wygodny transport, ale także liczne atrakcje na 
pokładzie. 

Poszukujemy kandydatów na stanowiska: 

• Barman/barmanka (bar i restauracja) 
• Kelner/kelnerka 
• Steward kabinowy/Stewardessa 
• Sprzedawca w sklepie (shop assistant) 
• Pracownik kuchni (scullery) 
 
UWAGA : nie jest wymagane doświadczenie w pracy na statkach i książeczka żeglarska! 

  
Oferujemy: 

• atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia 
• stałe zatrudnienie w systemie kontraktowym (8 tygodni na statku/4 tygodnie w domu) 
• pokrycie kosztów wyjazdu przez armatora 
• pełne ubezpieczenie podczas kontraktu 
• zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę medyczną na koszt armatora 
• pomoc we wszystkich procedurach niezbędnych do wyjazdu  

 
Wymagania konieczne: Dodatkowe atuty: 

• znajomość języka angielskiego (w stopniu 
dobrym, kierujemy na ustny test Marlins) 

• uśmiech i orientacja na klienta 
• pozytywne podejście do życia i pracy 
• gotowość do podjęcia wymagającej pracy w 

niestandardowych warunkach 
• dobra kondycja fizyczna 
• pełnoletność 
• chęć uczenia się i rozwoju 

 

• doświadczenie w branży hotelowo-
gastronomicznej 

• znajomość dodatkowych języków obcych 
(niemieckiego, skandynawskich itd.) 

• kursy zawodowe (np. barman, barista, 
obsługa klienta) 

• posiadanie kursów bezpieczeństwa do pracy 
na morzu 

 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w języku angielskim wraz z dołączonym aktualnym 
zdjęciem, wyłącznie na adres rekrutacja@seamar.pl  
W tytule maila prosimy wpisać wybrane stanowisko oraz swoje nazwisko np. J.Kowalski - waiter 
Oferta skierowana do mężczyzn i kobiet. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. 
Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną selekcję zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną. 
Wszystkie pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres rekrutacja@seamar.pl 

Dodatkowe informacje – 58 660 33 40 oraz www.seamar.pl. 

Zapraszamy do rozpoczęcia pracy na morzu za pośrednictwem naszej firmy.  
Rekrutacją na statki zajmujemy się od ponad 25 lat (od 10-ciu lat jako SEAMAR S.C.) 
Działamy wg wytycznych MLC 2006 (konwencja o pracy na morzu). Posiadamy certyfikat jakości ISO9001:2008. 
Co roku ponad tysiąc osób znajduje zatrudnienie na statkach dzięki naszej agencji.  
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