Masz co najmniej kilkuletnie doświadczenie w hotelarstwie
na różnych stanowiskach pracy?
Marzysz o czymś więcej?
Masz aspiracje żeby prowadzić obiekt hotelowy?
Nie straszne Ci długie godziny pracy, przepracowane weekendy czy święta,
czasami niespodziewane zdarzenia czy awarie w środku nocy?
Nie boisz się fizycznej pracy, jesteś pełen energii i pomysłów?
Szukamy PARY do SAMODZIELNEGO prowadzenia CAŁOROCZNEGO,
KAMERALNEGO obiektu hotelowego na 30-40 osób z zapleczem gastronomicznym.
Oferta skierowana do osób zdecydowanych na związanie się z miejscem minimum 3-letnim
kontraktem managerskim. Oferta tylko i wyłącznie dla osób z doświadczeniem w hotelarstwie

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie w prywatnym mieszkaniu na terenie obiektu
wszystkie niezbędne narzędzia pracy
wprowadzenie w specyfikę obiektu
szkolenie z bieżącej oferty
wszelkie niezbędne informacje na temat funkcjonowania obiektu w formie procedur
wynagrodzenie od 100.000 PLN rocznie/ dla pary

Wymagania:
•

•
•

znajomość i doświadczenie w kwestiach organizacyjnych, technicznych i
serwisowych, znajomość obowiązujących standardów i przepisów branży hotelowej
(miedzy innymi HACCP, przepisy sanitarne, bezpieczeństwa, odpowiedzialności itp.)
doświadczenie w pracy z szeroko rozumianego HOSPITALITY
MILE WIDZIANE PARY wśród których jedną z osób ma doświadczenie
gastronomiczne i będzie mogła zająć się organizacją oferty gastronomicznej i
gotowaniem (kuchnia włoska)

PROSIMY O KONTAKT TYLKO OSOBY/PARY KTÓRE MAJĄ ZAMIAR DOKONAĆ
ZMIAN W SWOIM ŻYCIU I ZDECYDOWANE SĄ NA ZWIĄZANIE SIĘ UMOWĄ I
ZOBOWIĄZANIAMI NA KILKA LAT. Nie poszukujemy osób do pracy sezonowej
Oferta skierowana również do tych, którzy planują powrót do Polski po dłuższej emigracji i
borykają się że świadomością jak zacząć wszystko od nowa.
W tym przypadku zapewniamy w miarę miękkie lądowanie....
Obiekt funkcjonujący i działający kilkanaście lat z wypracowanym zapleczem i stałymi,
powracających klientami. Obiekt z wieloma sukcesami (nagrody, certyfikaty w tym za
najlepszy obiekt w swojej kategorii). Usytuowany na południu Polski, w okolicach
Zakopanego. W pełni wyposażone zaplecze gastronomiczne i rekreacyjne. Pokoje w wysokim
standardzie hotelowym. Realizowana strategia marketingowo-sprzedażowa w oparciu o
wieloletnią współpracę z partnerami.
CV prosimy kierować poprzez aplikację portalu lub bezpośrednio na adres:

rekrutacja.hotel@onet.eu
Wymagany język POLSKI – oferta nie jest przeznaczona dla osób nie posługujących się
biegle językiem polskim w mowie i piśmie

