
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: 

Pracownik Kawiarni – Barista 

Warszawa 

Jak wygląda praca Baristy? 

Jako Pracownik Kawiarni odpowiedzialny będziesz za dostarczenie naszym gościom wyjątkowej, 

szybkiej obsługi, wyśmienitej jakości produktów oraz utrzymanie kawiarni w idealnej czystości. 

Staniesz się częścią naszego zespołu, któremu każdego dnia przyświecają dwa cele: dzielić się z 

przyjaciółmi wspaniałą kawą i uśmiechem inspirować innych! 

U nas będziesz mieć możliwość: 

• Pracy w wyjątkowej atmosferze 

• Inspirowania i zarażania uśmiechem innych 

• Pogłębiania pasji kawowej i nauki nowych umiejętności  

• Podejrzenia kulis pracy w najbardziej rozpoznawalnej marce kawowej na świecie! 

 

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 
• Możliwość swobody w wyrażaniu siebie poprzez wspierający różnorodność dress code 
• Premie za polecanie przyjaciół 
• Pracę w zgranym i energicznym zespole 
• Miejsce pracy, w którym możesz wykazać się swoją kreatywnością i pomysłami 
• A dla ceniących rozrywkę – liczne imprezy dla naszych Partnerów! 

Czego od Ciebie oczekujemy? 

• Uśmiechu, który dodaje innym pozytywnej energii 
• Zaangażowania w życie kawiarni 
• Chęci do nauki i ciągłego rozwoju 

• Chęci nawiązania dłuższej współpracy  
• Znajomości języka polskiego na poziomie komunikatywnym 

• Gotowości do pracy w systemie zmianowym (wczesne godziny poranne, późne godziny 
wieczorne) lub w weekendy i święta 



 
 

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. 


