
Naszą misją jest inspirować i rozwijać ludzi – w każdej chwili: jeden człowiek, jedna 
kawa, jedno miejsce. 

To nasi pracownicy, których nazywamy Partnerami, wcielają w życie misję Starbucks. 

Zostań jednym z nich. 

 

Dołącz do zespołu Starbucks jako: 

Barista Prowadzący Zmianę 
 

Barista Prowadzący Zmianę, to wyjątkowy barista który dołączając do zespołu Partnerów 

Starbucks doskonali swoje umiejętności zarządzania zespołem, jednocześnie przygotowując 

się do roli Kierownika Zmiany. Twoim zadaniem będzie sprawienie, by nasi Goście wychodzili 

z kawiarni niezmiernie zadowoleni. We współpracy z innymi Partnerami będziesz odpowiadał 

za codzienne funkcjonowanie kawiarni zgodnie ze standardami Starbucks.  

Zostając Partnerem Starbucks zyskujesz: 

• Pakiet profesjonalnych szkoleń i realną możliwość rozwoju w strukturze firmy 
AmRest (m.in.. Starbucks, KFC, Pizza Hut, Burger King) 

• Godziny pracy dopasowane do Twoich potrzeb – różne części etatu, w różnych 
porach dnia 

• Raz na 2 tygodnie paczkę ulubionej kawy Starbucks 
• Twoje ulubione produkty Starbucks, KFC, Pizza Hut oraz Burger King w bardzo 

atrakcyjnych cenach 
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz korzystania z 

multikarnetu sportowego 
• Premie za polecanie przyjaciół 
• A dla ceniących rozrywkę – liczne imprezy dla naszych Partnerów! 

U nas nauczysz się: 

• Jak zarządzać zespołem Partnerów Starbucks 

• Jak zarządzać budżetem  

• Jak efektywnie budować sprzedaż 
I wiele innych! 
A to wszystko w wyjątkowej atmosferze!   

Miałeś okazję zastępować swojego przełożonego? Byłeś liderem swojej grupy?  
Jeśli tak, to to stanowisko jest idealne dla Ciebie! 

Czego od Ciebie oczekujemy? 

• Umiejętności zarządzania zespołem (mile widziane doświadczenie) 
• Uśmiechu, który dodaje innym pozytywnej energii 
• Zaangażowania w życie kawiarni 
• Chęci do nauki i ciągłego rozwoju 



Jeśli chciałbyś doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery pracy 

w naszych kawiarniach, jednocześnie inspirując i zarażając uśmiechem innych 

APLIKUJ: ww.starbucks.pl/kariera. 

AmRest Coffee Sp. z o. o. jest autoryzowanym licencjobiorcą firmy Starbucks EMEA LTD i 
jest wyłącznie odpowiedzialny za zatrudnienie. 

 

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” 
Administratorem danych osobowych jest AmRest Coffee Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Grunwaldzkim 25-27, 50-

365 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacyjnym (tj. w zw. z bieżącą i przyszłymi 
rekrutacjami). Każdemu kandydatowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych i możliwość ich 
poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego by można je było przetwarzać w 

wyżej wymienionym celu. 


