
Fish Tales Bar and Grill

 
Welcome to  Ocean City Fishtales.

Enjoy outdoor beach dining with a great view. Watch the day's catch come in! 

Established in 1984, Fish Tales is located between 21st and 22nd streets on the bay at Bahia Marina. 
Fish  Tales  is  set  in the heart  of  Ocean City's  sportfishing headquarters.  A long standing locals 
favorite featuring an outstanding menu and drink specialties. Fish Tales boasts fabulous sunsets and 
the friendliest atmosphere in town. 

Fish Tales offers something for everyone! Come for lunch on our beach, bring the kids, sink your 
toes in the sand and watch the boats bring in the day's catch. Stay for a front row seat to spectacular 
sunsets and enjoy our happy hour specials.

The fun continues at night featuring our late night drink specials and light fare until 1am. Come 
create your own "Tale" at Ocean City's best little bar with the biggest personality. 

RELAX IN SCREENED-IN COMFORT OR ON-BEACH SERENITY AT OUR DOCKSIDE RESTAURANT AND 
BAR. WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK FOR YOUR CONVENIENCE. 

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

Więcej  informacji:  contact  Anne  Marie  Conestabile  [annemarie@cetusa.org]  or  visit 
www.ocfishrtales.com

Oferowane stanowisko pracy: Sprzedawca detaliczny
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.50
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu opcjonalnie nadgodziny
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:
20 czerwiec 
1 maj 
25 kwiecień

Oferowane stanowisko pracy: Doorman
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.50
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu - opcjonalnie nadgodziny
Zakwaterowanie:  tak   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:
18 maj

http://www.ocfishtales.com/


Obowiązki pracownika będą  polegały na witaniu gości w drzwiach restauracji oraz stosowaniu sie 
do poleceń przełożonego. Wymagania to miłe podejście o klienta oraz  wysoka kultura osobista.

Oferowane stanowisko pracy: Dockhand
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.50 możliwe napiwki
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu opcjonalnie nadgodziny
Zakwaterowanie:  tak   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  
25 kwiecień 

Obowiązki studenta będą polegały na parkowaniu lodzi oraz pomaganiu klientom w transporcie 
złowionych  ryb.  Wymagania   to  znajomość  języka  angielskiego  w  mowie  i  pismie  w  stopniu 
dobrym.

Oferowane stanowisko pracy: Hostessa
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$7.50  - możliwe napiwki okazyjnie
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu – lub więcej
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:
18 Maj 

Dodatkowe  informacje:  Oferta  skierowana  jest  do  kobiet  z  biegłą  znajomością  języka 
angielskiego.  osoby  ubiegające  się  o  to  stanowisko  pracy  powinna  cechować  wysoka  kultura 
osobista i miłe podejście do klienta.
Obowiązki pracownika będą polegały na witaniu przychodzących gości oraz prowadzeniu ich do 
wyznaczonego stolika.

Oferowane stanowisko pracy: Pomoc w kuchni
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.50 – okazyjnie napiwki
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu – możliwe nadgodziny
Zakwaterowanie:  tak   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 zmiany wolny od opłat

Początek pracy:
24 kwiecień
15 Czerwiec 
Dodatkowe informacje: Obowiązki pracownika będą polegały na przygotowywaniu półproduktów 
do gotowania oraz pomoc w procesie przygotowywania innych dań. 


