Stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży usług hotelowych i
konferencyjnych

Zakres zadań:
•
•
•
•
•
•
•
•

analiza zapytań, przygotowywanie ofert, prowadzenie negocjacji w zakresie sprzedaży
produktów hotelarskich (imprezy okolicznościowe, szkolenia i konferencje)
sporządzanie ofert i umów handlowych
nadzorowanie kompleksowej obsługi imprez
dbałość o wizerunek hotelu i wysoki standard obsługi
utrzymywanie relacji biznesowych z Klientami i Gośćmi Hotelu
współpraca z działami operacyjnymi hotelu
organizacja eventów, imprez sportowych, koncertów, wydarzeń promocyjnych
wspieranie działań marketingowych

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

doświadczenie w handlu i obsłudze klienta
mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej lub turystycznej
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
znajomość rynku korporacyjnego
dokładność i rzetelność
dyspozycyjność (praca zmianowa oraz w weekendy)

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
duży potencjał sprzedażowy miejsca o unikatowym charakterze
pracę w dynamicznym zespole
perspektywę rozwoju zawodowego oraz wpływ na kształtowanie oferty
prowizję zależną od efektów pracy
narzędzia potrzebne do wykonywania pracy

Dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem) prosimy składać w formie elektronicznej na adres
mailowy: rekrutacja@palac-romantyczny.com, wpisując w tytule nazwę stanowiska
Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych prosimy o zawarcie
w CV klauzuli:

•

•

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PW Arpol moich danych osobowych w celu oceny moich
kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub
odpowiednich osób na wybranym stanowisku, w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne.
Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście
motywacyjnym.
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby – w razie ustalenia przez
nas na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że Pani/Pan spełnia wymagane przez nas
kryteria – zaproponować Pani/Panu pracę w PW Arpol. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana
zgody, nie będzie możliwym Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności pod adresem: www.palac-romantyczny.com

