
Bell Enterprises-Jonah and the Whale Restaurant

This restaurant is designed to look like a whaling tavern, and features a seafood buffet that is very 
popular. The buffet includes, snow crab legs, fried shrimp, steamed shrimp and oysters, scallops and 
clams casino are among the more than 50 items offered. The buffet also included a raw bar, pasta 
bar with sauces made-to-order and a dessert bar, so come hungry! The ala carte menu includes basic 
chicken and steaks. There are early-bird specials as well. Entrees range from 12 to 22 dollars, but all 
children under 4 years old eat free, making Jonah and the Whale ideal for younger families. This 
restaurant serves dinner. 

Restauracja  serwująca  różnego  rodzaju  owoce  morza:  kraby,  smażone  krewetki  i  ostrygi, 
przegrzebki  i  małże.  Znajdziesz  tu  bar  z  sałatkami,  makaronami  i  sosami  przygotowanymi  na 
zamówienie oraz desery. Menu ala carte zawiera wybór dań z kurczaków oraz steki. Są również 
dania dla rannych ptaszków. Przystawki w cenach $12-22, a dzieci do 4 lat jedzą za free:) 

Poniżej opis dostępnych stanowisk:

Oferowane stanowisko pracy: Server
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $3.28 + napiwki
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu – możliwość nadgodzin
Posiłek w cenie $ 3,75 gwarantuje pracodawca – na zasadzie szwedzkiego stołu.
Zakwaterowanie:  tak  -  zapewnia  fundacja  CET  USA  w  cenie  $  80-115  tygodniowo 
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:
22 Czerwiec (data rozpoczęcia elastyczna 17-27 Czerwiec)
30 Wrzesień (data zakończenia elastyczna 25 Września – 5 Październik)
      
Oferta skierowana jest do osób biegłą znajomością języka angielskiego. Osoby ubiegające się 
o  to  stanowisko  pracy  powinny  posiadać  predyspozycje  fizyczne  do  pracy  w  ruchliwej  i 
głośnej restauracji. Studentów powinna cechować wysoka kultura osobista i miłe podejście do 
klienta. Pracodawca zapewnia uniformy.

Oferowane stanowisko pracy: Pomoc w bufecie/Buffer Runners
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.25
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Posiłek w cenie $ 3,75 gwarantuje pracodawca – na zasadzie szwedzkiego stołu.
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 
15 Maj       
10 czerwiec 
28 Maj  

Oferta  skierowana  jest  do  mężczyzn  z  biegłą  znajomością  języka  angielskiego.  Osoby 
ubiegające sie o to stanowisko pracy powinny posiadać predyspozycje fizyczne do pracy w 
ruchliwej i głośnej restauracji. Wymiar czasu pracy  30-40 godz/tyg, możliwość nadgodzin. 
Studentów  powinna  cechować  wysoka  kultura  osobista  i  miłe  podejście  do  klienta. 



Pracodawca zapewnia uniformy. 

Oferowane stanowisko pracy: Hostess
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.00 
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Posiłek w cenie $ 3,75 gwarantuje pracodawca – na zasadzie szwedzkiego stołu.
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 czerwiec 
28 Maj 
21 Maj  
15 Maj  

Oferta skierowana jest do kobiet z biegłą znajomością języka angielskiego. Osoby ubiegające 
się o to stanowisko pracy powinny cechować się wysoką kulturą osobistą i miłym podejściem 
do  klienta.  Obowiązki  pracownika  będą  polegały  na  witaniu  przychodzących  gości  oraz 
prowadzeniu ich do wyznaczonego stolika.
Czas pracy  35-40 godz/tyg, możliwość nadgodzin.  Pracodawca zapewnia uniformy. 

Oferowane stanowisko pracy: Kucharz
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $8.00 
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
10 czerwiec  
28 Maj 
21 Maj
15 maj 

Oferta  skierowana jest  do mężczyzn z  dobrą znajomością  języka angielskiego.  Obowiązki 
pracownika  będą  polegały  na  przygotowywaniu  prostych  dań  oraz  przygotowywaniu 
półproduktów  niezbędnych  do  przygotowywania  dań  głównych.  Pracownik  może  również 
wykonywać  zadania  zlecone  przez  bezpośredniego  przełożonego.  Pracodawca  zapewnia 
uniformy do pracy. 

Oferowane stanowisko pracy: Praca na zmywaku
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $8.00 
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Posiłek w cenie $ 3,75 gwarantuje pracodawca – na zasadzie szwedzkiego stołu.
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 czerwiec  
15 maj



Oferta  skierowana jest  do mężczyzn z  dobrą znajomością  języka angielskiego.  Obowiązki 
pracownika  będą  polegały  na  zmywaniu  naczyń,  sztućców  oraz  wszelkich  pojemników 
wykorzystywanych w procesie gotowania. 

Oferowane stanowisko pracy: Kucharz, przygotowywanie sosów
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.25
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Posiłek w cenie $ 3,75 gwarantuje pracodawca – na zasadzie szwedzkiego stołu.
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:
15 maj 
27 maj 

Oferta  skierowana jest  do mężczyzn z  dobra znajomością  języka angielskiego.  Obowiazki 
pracownika  będą  polegały  na  przygotowywaniu  sosów,  podawaniu  ich  do  klienta  oraz 
wykonywaniu zadań jakie zleci im przełożony. 

Oferowane stanowisko pracy: Pomocnik Kucharza
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.50
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Posiłek w cenie $ 3,75 gwarantuje pracodawca – na zasadzie szwedzkiego stołu.
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 czerwiec 
28 maj   
21 maj 
15 maj

Oferta skierowana jest do mężczyzn oraz kobiet z dobrą znajomością  języka angielskiego. 
Obowiązki  pracownika  będą  polegały  na  asystowaniu  w  czynnościach  związanych  z 
przygotowywaniem posiłków oraz wykonywaniu zadań jakie zleci im przełożony. 

Oferowane stanowisko pracy: kelner - pomocnik w barze sałatkowym
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7.25
Czas Pracy: 35 godzin w tygodniu
Posiłek w cenie $ 3,75 gwarantuje pracodawca – na zasadzie szwedzkiego stołu.
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 czerwiec
 28-maj 
15 maj 



21 maj

Oferta  skierowana  jest  do  kobiet  z  dobrą  znajomością  języka  angielskiego.  Obowiązki 
pracownika będą polegały na uzupełnianiu sałat w barze dla gości oraz pilnowanie porządku 
(czystości) wokół baru oraz stosowanie się do poleceń osoby nadzorującej. 


