
Castle in the Sand

Discover the Castle in the Sand Hotel, a family owned Ocean City, Maryland Hotel. Days begin 
with beautiful sunrises and peaceful strolls along the clean, unspoiled beach. Continue the day with 
a dip in the ocean, sunbathing on the beach or on our patio. Enjoy our Olympic size swimming pool 
where you can swim laps, lazily soak up the sun or relax with a poolside cocktail. Nighttime brings 
pleasant evenings at the beach and entertainment for all ages, either at the Castle or nearby. An 
eventful day gives way to pleasant dreams in your comfortably appointed Castle room by the ocean. 
A visit to the Castle in the Sand Hotel creates lasting memories for you and your family to cherish 
for years to come.

Oferowane stanowisko pracy: Osoba do sprzątania/housekeeper
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$7.75
Czas Pracy: 35-40  godzin w tygodniu
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
10 Maj  
15 czerwiec 

Dodatkowe informacje: oferta tylko dla kobiet z mocnym językiem angielskim i umiejętnościami 
związanymi ze sprzątaniem, z dobrą kondycja fizyczną, uprzejmą i przyjazną osobowością. 
Zakres  obowiązków  obejmuje  sprzątanie  pokoi  gościnnych.  Student  będzie  pracował  tylko  na 
zmianach dziennych, ponieważ zmiany są tylko w trybie dziennym. Student musi  zapewnić sobie 
uniform we własnym zakresie. 

Oferowane stanowisko pracy: Boy hotelowy/hotel runner
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa   $7.75 
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu lub więcej
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
1 Czerwca

Dodatkowe  informacje: praca  tylko  dla  mężczyzn  z  mocnym poziomem języka  angielskiego, 
silnych, z wysokimi umiejętnościami w zakresie sprzątania, i z miłą aparycją.
Obowiązki będą polegały na sprzątaniu wyznaczonych miejsc oraz otoczenia hotelu i wykonywaniu 
poleceń przełożonego.

Oferowane stanowisko pracy: Ratownik
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$8.50 
Czas Pracy: 36- 40 godzin w tygodniu. Praca 5 dni w tygodniu na 6-8 godzinnych na zmianach od 
8.00 rano do 21 wieczorem
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
20 Maj  – 3 wrzesień 

Dodatkowe  informacje:  dla  chłopców  i  dla  dziewczyn  z  bardzo  dobrą  znajomością  języka 
angielskiego i licencją ratownika najlepiej wydaną przez Czerwony Krzyż, oraz kursem pierwszej 
pomocy lub umiejętności w tym zakresie oraz CPR kurs i licencje.
Praca będzie polegała na dbaniu o bezpieczeństwo ludzi korzystających z basenu i z terenu do niego 
przylegającego, pouczaniu gości o zasadach bezpieczeństwa i wykonywaniu poleceń przełożonego. 
Własny strój kąpielowy wymagany.



Oferowane stanowisko pracy: Strażnik nocny, ochroniarz
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$8.00 
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu, 5 dni w tygodniu od północy do 8.00 rano
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
18 Maj  – 18 wrzesień  
Dodatkowe informacje:   praca tylko dla mężczyzn, z konwersacyjnie dobrym poziomem języka 
angielskiego,  umiejętnościami  liczenia  i  obsługi  komputera,  dla  osób  komunikatywnych  i 
sympatycznych.
Obowiązki zawodowe będą polegały na czuwaniu na portierni i pilnowaniu by wszystko zostało 
należycie pozamykane, oraz na wypełnianiu poleceń przełożonych.

Oferowane  stanowisko  pracy: Pomocnik  kelnera –  bardzo  dobra  znajomość  języka 
angielskiego
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa  $4.50 + napiwki 
Czas Pracy: 40 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 - $ 4,00 w czasie pracy  
Początek pracy:
25 maj 

Na zakończenie pracy – koniec sezonu możliwy bonus gratyfikacyjny od pracodawcy.
W  celu  uzyskania  wiecej  informacji,  prosimy  o  kontakt  Anne  Marie  Conestabile 
[annemarie@cetusa.org] or visit www.castleinthesand.com

Oferowane stanowisko pracy: Hostessa, podawanie dań gościom - kelner
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$7.00 
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu – opcjonalnie nadgodziny
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
25 Maj   (opcjonalnie do 30 dni później można odwlec początek pracy)

Dodatkowe  informacje:  Obowiązki  pracownika  będą  polegały  na  doprowadzaniu  klientów do 
stolika,  pomaganiu  kelnerom w czyszczeniu  stołów.  Wymagania  to  miłe  podejście  do klienta  i 
wysoka kultura osobista. Uniformy zapewnia pracodawca.

Oferowane stanowisko pracy: Kucharz pomocnik/prep cook (zmiana dzienna)
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$7.75 
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu – opcjonalnie nadgodziny
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
10 Maj 

Dodatkowe  informacje:  Obowiązki  pracownika  będą  polegały  na  przygotowaniu  posiłków  w 
restauracji Beach House Restaurant.

Oferowane stanowisko pracy: Kucharz pomocnik/prep cook (zmiana nocna)
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$7.75 



Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu – opcjonalnie nadgodziny
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
20 Maj 

Dodatkowe  informacje:  Obowiązki  pracownika  będą  polegały  na  przygotowaniu  posiłków  w 
restauracji Beach House Restaurant.

Oferowane stanowisko pracy: pomocnik barmana
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$4.50 
Czas Pracy: 40 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 - $ 4,00 w czasie pracy, 

Początek pracy:
15 Maj  

Dodatkowe  informacje: Oferowane  stanowisko  pracy   jest  tylko  mężczyzn.  Do  obowiązków 
pracownika  należy   uzupełnianie  zapasów  do  baru  (alkohol  i  inne  napoje,  lód,  szklanki)  oraz 
stosowanie się do poleceń przełożonego. Student musi znać angielski w stopniu dobrym.

Oferowane stanowisko pracy: Kelner serwujący dania
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $3,08 
Czas Pracy: 40 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 - $ 4,00 w czasie pracy,  
Początek pracy:
25 Maj 

Dodatkowe informacje: Obowiązki studenta będą polegały na  podawaniu jedzenia, przyjmowaniu 
zamówień  oraz  gotówki  od  klientów.  Wymagana  dobra  znajomość   języka  angielskiego. 
Wynagrodzenie $ 3.08 puls napiwki, czas pracy to 40 godz tygodniowo. 

Oferowane stanowisko pracy: Osoba do zmywania naczyń
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.50
Czas Pracy: 40 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 - $ 4,00 w czasie pracy
Początek pracy:
15 Maj  
Dodatkowe informacje: Obowiązki pracownika będą polegały na zmywaniu naczyń, wynoszeniu 
pojemników ze śmieciami.
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