Jeśli:
• lubisz pracę z ludźmi, a uśmiech na twarzy drugiej osoby jest Twoją osobistą
satysfakcją,
• nauka nowych rzeczy nie stanowi dla Ciebie problemu
• lubisz gdy dookoła Ciebie dużo się dzieje,
• masz oczy szeroko otwarte,
• jesteś taktowny/a, dyskretny/a i uważny/a,
• bez problemu porozumiewasz się w języku polskim i angielskim,
• jesteś uprawniony/a do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadającej charakterowi stanowiska pracy opisanego w ramach niniejszego
ogłoszenia,
spotkaj się z nami i dołącz do zespołu ludzi, dla których gościnność to prawdziwa pasja, gdzie
otrzymasz wsparcie i będziesz mógł/a w pełni rozwinąć swoje kompetencje.
Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:
Recepcjonista / Recepcjonistka
Miejsce pracy: Wrocław
Od kandydatów / kandydatek oczekujemy:
• doświadczenia w pracy na stanowisku recepcjonisty w hotelu lub innym obiekcie
hotelarskim
• zaangażowania i odpowiedzialnego podejścia do pracy i obowiązków,
• gotowości do pracy w systemie zmianowym (hotel „żyje” całą dobę, dlatego
pracujemy zarówno w dzień jak i w nocy)
• znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację (min. B2),

• znajomości j. angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną rozmowę z drugą
osobą (min. B2). Znajomość dodatkowego języka obcego będzie niewątpliwie atutem.
Jakie będą twoje podstawowe obowiązki:
• obsługa pobytów gości hotelowych
• dokonywanie rezerwacji hotelowych
• prowadzenie korespondencji w j. polskim i angielskim
• obsługa połączeń telefonicznych
• pomoc w organizacji czasu wolnego dla gości hotelowych
• udzielanie informacji o mieście i jego atrakcjach
Co możemy ci zaoferować:
•
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
pełne wsparcie w okresie wdrożeniowym,
elastyczne godziny pracy (praca zmianowa)
możliwość zdobycia cennego doświadczenia i podniesienia swoich kwalifikacji,
strój służbowy,
ciepły i smaczny posiłek w przerwie na lunch,
pakiet socjalny: m.in. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na
preferencyjnych warunkach,
• Jeśli lubisz podróżować, mamy dla Ciebie specjalny rabat na noclegi w sieci Polskich
Hoteli Niezależnych w całej Polsce.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu aplikacyjnym poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów
prowadzonej przez Art Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kiełbaśnicza 20 rekrutacji.
Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, a nadesłanych ofert
nie zwracamy.

