
Frescos, Jive Restaurants
On the Bay with a breathtaking view of the sunset, Fresco's is one of Ocean City's few premier 
restaurants. Open Year-round.  ocally owned and operated, serving the finest Italian and American 
seafood, steaks and pasta in an intimate atmosphere with exceptional service. "Al Fresco" dining 
available  in  the  summer  months  serving  a  special  appetizer  menu.  Casual  attire  expected  and 
reservations are recommended. We would like to welcome you to visit what we feel like is our 
home. With over 50 years of combined culinary experience, we make every effort to serve you the 
freshest menu possible. Aside from our regular menu we strive to always offer you innovative daily 
specials. Our entire staff is dedicated to our purpose, which is to give you an all around excellent 
dining experience. With only the highest quality food and drink, excellent service and an amazing 
bay front atmosphere; our wish is to serve you well. We invite you to choose Frescos this evening! 

Sincerely, Pino & Karen Tomasello 

Strona internetowa pracodawcy:    http://www.ocfrescos.com  

Oferowane stanowisko pracy: pomocnik kelnera i kuchnia
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$3,08 + napiwki
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Zakwaterowanie:   tak   zapewnia  fundacja  CET  USA  w  cenie  $  80-115  tygodniowo, 
gwarantowane umeblowane i w pełni wyposażone mieszkania. Wymagany depozyt, zwracany po 
opuszczeniu  mieszkania  $  150 wpłacany przed  przylotem łącznie  z  opłatą  z  góry za  pierwszy 
miesiąc wynajęcia mieszkania
Posiłki – tak – 1 posiłek w czasie pracy bez opłat

Początek pracy:
10 Maj  

Dodatkowe  informacje:  Obowiązki  studenta  będą  polegały  na  czyszczeniu  stołów,  sprzątaniu 
brudnych naczyń od klientów oraz asystowaniu w podawaniu jedzenia, oferta skierowana jest do 
kobiet i mężczyzn z dobrą znajomością języka angielskiego.

Oferowane stanowisko pracy: Osoba do sprzątania
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$8,00
Czas Pracy: 35-40 godzin w tygodniu – prace w nieokreślone dni, zmianowa od 8 rano do 16
Zakwaterowanie:   tak   zapewnia  fundacja  CET  USA  w  cenie  $  80-115  tygodniowo, 
gwarantowane umeblowane i w pełni wyposażone mieszkania. Wymagany depozyt, zwracany po 
opuszczeniu  mieszkania  $  150 wpłacany przed  przylotem łącznie  z  opłatą  z  góry za  pierwszy 
miesiąc wynajęcia mieszkania
Początek pracy:
10 maj 

Dodatkowe informacje: Obowiązki studenta będą polegały na utrzymaniu czystości w restauracji 
oraz  stosowaniu  się  do  poleceń  przełożonego.  Oferta  skierowana  jest  do  kobiet.  Wymagany 
znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym. Pracodawca zapewnia uniform. 

Oferowane stanowisko pracy: Pomocnik w kuchni
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$7.00
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Zakwaterowanie:   tak   zapewnia  fundacja  CET  USA  w  cenie  $  80-115  tygodniowo, 

http://www.ocfrescos.com/


gwarantowane umeblowane i w pełni wyposażone mieszkania. Wymagany depozyt, zwracany po 
opuszczeniu  mieszkania  $  150 wpłacany przed  przylotem łącznie  z  opłatą  z  góry za  pierwszy 
miesiąc wynajęcia mieszkania
Posiłki – tak – 1 darmowy posiłek w czasie pracy  
Początek pracy:
10 Maj 

Dodatkowe informacje: Oferta  skierowana jet  do kobiet  i  mężczyzn,  wymagana bardzo dobra 
znajomość angielskiego.  Stosowanie się do poleceń przełożonego oraz przygotowywanie posiłków.


	Oferowane stanowisko pracy: Osoba do sprzątania

