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Angielski
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Francuski

ZAINTERESOWANIA

Siłownia

Podróże

Piłka nożna

Tworzenie stron z koktajlami

OLIWIA TWOJE NAZWISKO
Absolwentka szkoły policealnej posiadająca obecnie zawód Barmana 1 stopnia. Postrzegana jako zdyscyplinowana, otwarta, zaangażowana w
pracę osoba. Biegle posługuje się jęz. Angielskim, oraz w stopniu komunikatywnym jęz. Holenderskim. Chciałabym podjąć pracę, w której
wykorzystam zdobyte doświadczenie oraz wiedzę, abym jak najrzetelniej wykorzystać swoje nabyte umiejętności w roli barmanki.

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Barmanka
Heineken, Amsterdam

Barmanka
Stodoła, Warszawa

WYKSZTAŁCENIE

Barman 1,2
Szkoła Policealna, Toruń

REFERENCJĘ

Referencje dostępne na życzenie

KLAUZULA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie
stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez (nazwa firmy).

DANE OSOBOWE

Imię
Oliwia Twoje Nazwisko

Adres
Ul. Warszawska
Warszawa, 72-007

Numer telefonu
+48 123 456 789

E-mail
przyklad@cv-maker.pl

Data urodzenia
14.11.1990

Status materialny
Kawaler/Panna

LinkedIn
linkedin.com/oliwia-tn

Strona internetowa
www.twojastrona.pl/portfolio

Zapewniamy wyjątkową obsługę co najmniej 150 gości za noc, z najbardziej ruchliwymi nocami przekraczającymi 400 klientów w ciągu
jednego wieczoru;

•

Wdrożył nowy system POS, który skrócił czas transakcji o 15%, prowadząc do 20% wzrostu nocnej sprzedaży i transakcji;•
Stworzyłem od podstaw sezonowe koktajle rzemieślnicze, wykorzystując dogłębną wiedzę z zakresu miksologii i profili smakowych.•

2015 - Obecnie

Stworzył wyjątkowe klasyczne i innowacyjne koktajle;•
Zaplanował i zaprezentował wyjątkowe i przyjemne menu barowe, wykorzystując sezonowe
składniki od lokalnych rolników i sprzedawców;

•

Oceniał potrzeby i preferencje klientów oraz odpowiednio rekomendował napoje;•
Odpowiedzialny za uzupełnienie zapasów barowych;•
Spełniał wszystkie przepisy dotyczące żywności i napojów;•
Przeszkolił 50 pracowników, jak prawidłowo miksować i dekorować napoje.•

2013 - 2015

Uważnie koncentrował się na gościach i ciężko pracował, aby stworzyć doskonałe wrażenia z
baru;

•

Utrzymywał czystą i uporządkowaną przestrzeń barową oraz przyjazną atmosferę dla gości;•
Przeprowadził sezonową inżynierię menu z najświeższymi dostępnymi składnikami;•
Współpracował z York Shop Small Organization w celu promowania lokalnych właścicieli firm;•
Utrzymywał uporządkowaną i aktualną inwentaryzację alkoholi i zapasów•

2017 - 2021

mailto:przyklad@cv-maker.pl

