
Sunset Grille

Join us at the Sunset Grille & Teasers Dockside bar for a fun, first class affair… with 3 bars, 
2 sitting rooms, 2 dining rooms and a place for everyone to relax. 

Overlooking Sunset Marina Teasers dockside Bar 
offers light fare in a relaxed atmosphere. Pull up 
on your boat, dock it and enjoy a cocktail at our 
outdoor tiki bar. Watch the boats come in with the 
daily catch and catch up with your friends over 
happy hour.
Enjoy delicious lite fare including fresh seafood, 
grilled tuna sandwiches, hot dogs, grilled chicken 
sandwiches and the best burgers on the beach.

Let us host your Special Event, Banquet, 
Reception or Party. 

We can accommodate groups of 10-85ppl.

We will customize your group menus based on your needs and consultations with our 
group coordinators. Enjoy indoor and outdoor party areas - the views are outstanding and 
will make your special event one to remember. Contact us today to talk about what we can 
do for you. 

Email Address:    sunsetgrille90@verizon.net   
Strona internetowa pracodawcy: www.ocsunsetgrille.com

Oferowane stanowisko pracy: kelner – food runner
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$3,28 + 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
Zapewniony 1 posiłek
Początek pracy:
26 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: barbacks – asystent barmana
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$3,28 + 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
Zapewniony 1 posiłek

http://www.ocsunsetgrille.com/
mailto:sunsetgrille90@verizon.net


Początek pracy:
26 Maj   

Dodatkowe  informacje:  Obowiązki  studenta  będą  polegały  na   podawaniu  jedzenia, 
przyjmowaniu  zamówień  oraz  gotówki  od  klientów.  Dbanie  o  czystość  przy  barze 
Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. 

Oferowane stanowisko pracy: pomocnik kelnera - busser
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $3,28 + 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
Zapewniony 1 posiłek w ciągu dnia
Początek pracy: 
26 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: Prep Kitchen
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa$7,50
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
Zapewniony 1 posiłek w ciągu dnia

Początek pracy:
1 czerwca 
12 czerwiec 
18 czerwiec  
Dodatkowe  informacje:  Oferta  skierowana  jest  do  mężczyzn  oraz  kobiet  z  dobra 
znajomością języka angielskiego. Obowiązki pracownika będą polegały na asystowaniu w 
czynnościach związanych z przygotowywaniem posiłków oraz wykonywaniu zadań jakie 
zleci im przełożony. 


