SPIRIT HOTEL THERMAL SPA*****SUPERIOR RECEPCIÓS CSAPATÁBA RECEPCIÓST KERESÜNK!

Úgy alakult az életem, hogy hamarosan más városba költözöm, ezért a helyemre keresünk új recepcióst. Pályakezdőként kerültem a szállodába, ahonnan sok
tapasztalatot, tudást és sok ember barátságát magaménak tudván távozom. Egy szuper csapatban, fantasztikus emberekkel dolgozhattam együtt. Most rajtad a
sor, hogy beilleszkedj ebbe a kitűnő csapatba.


Mi is volt pontosan a feladatom?

Vendégek érkeztetése és utaztatása, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok lebonyolítása, vendégszámlák kezelése, kapcsolattartás a
vendégekkel. Vendégek részére információ nyújtás a szálloda valamennyi szolgáltatásáról és a szállodában zajló rendezvényekről. Vendég által kért ügyeket
intéztem. Részt vettem az előre le nem foglalt szobák lehető leghatékonyabb eladásában.


Hangulatról:

Itt egy igazi csapatmunka folyik, aminek Te is részese lehetsz. Ennek következtében jobban figyelünk egymásra, támogatjuk, segítjük egymást. Jellemző a csapatra,
hogy minden tagja maximálisan odafigyel a vendégek magas szintű kiszolgálására.


Elvárások, amiket velem szemben is megfogalmaztak:

ambiciózus, nyitott személyiség,
magabiztos, határozott fellépés,
rugalmasság, pontosság, jó kommunikációs és tárgyalási készség,
szakirányú/felsőfokú/középfokú végzettség,
magabiztos német és angol nyelvtudás


Mit biztosít a szálloda?

Egy változatos, sok kihívással járó feladatkört kulturált környezetben, fix munkaidőben, versenyképes bér fizetése mellett. Szabadidődben a szálloda által
meghatározott időintervallumban igénybe veheted a teljes wellness részleg szolgáltatásait. Kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít partnerszállodáiban.
Munkatársai részére évente egy alkalommal gálavacsorát és partyt ad. Fejlődési és továbbképzési lehetőségeket, tréningeket és az önképzés támogatását.
Kedvezményes áron egy főétkezést. Nem utolsó sorban a szálloda karrierlehetőséget is biztosít munkavállalói számára.


Kiknek a jelentkezését várjuk:

Ha úgy gondolod, hogy a fent leírt feladatra alkalmas lennél, dolgoztál már ilyen vagy hasonló munkakörben, esetleg pályakezdő vagy, de ez álmaid munkája vagy
munkahelye lenne, mindenképp várjuk jelentkezésedet.


Kik fogják elbírálni?

Természetesen resident managerünk és a recepció vezetőnk egy többfordulós kiválasztás után.


Hogyan jelentkezz?

Küldj Dénes Józsefné HR manager részére a palyazat@spirithotel.hu e-mail címre legkésőbb 2018. június 20-ig egy fényképes önéletrajzot, egy rövid levél
kíséretében, amiben megírod, hogy miért Te lennél számunkra a legjobb választás. Amennyiben úgy érzed, többet szeretnél tudni rólunk és erről a lehetőségről,
keresd bátran Tóth Alexandra Front Office Managerünket a 06-95-889-525-ös telefonszámon.

