
 
 

DOUBLETREE BY HILTON ŁÓDŹ 

Film Hotel Sp. z o. o. 

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź 

Tel +48 42 2088000, Fax +48 42 2088001 

NIP: 7272750210  REGON: 100738406  KRS: 0000336343 

lcjdl.res@hilton.com 

doubletreelodz.pl | lodz.doubletree.com 

 

 

PRACA W CENTRUM AKCJI 

 

Poszukujemy PRACOWNIKA DZIAŁU MICE 
 

Marzy Ci się praca w jednym z największych obiektów konferencyjno-
eventowych w Polsce Centralnej? Lubisz pracę z ludźmi?  

Interesujesz się sprzedażą? Dołącz do nas! 
 

Co oferujemy? 

 Przyjazną atmosferę pracy w jednym z największych obiektów konferencyjno-
eventowych w Polsce Centralnej 

 Wsparcie w rozwoju zawodowym 

 Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) 

 Ciekawe wyzwania - możliwość uczestniczenia i tworzenia dużych imprez i 
wydarzeń (eventy, konferencje, szkolenia etc.) 

 Szkolenia i spotkania integracyjne  

 Stawki pracownicze na pobyty w hotelach sieci Hilton na całym świecie 

 Ofertę specjalną na usługi TOYA – Telewizję cyfrową, Internet i Telefonię 

 Darmowy parking 
 

Czego oczekujemy?  

 Minimum rocznego doświadczenia na stanowisku sprzedażowym 

 Znajomości branży hotelarskiej 

 Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego 

 Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel) 

 Zaangażowania i profesjonalizmu  

 Umiejętności pracy pod presją zadań i czasu 

 Dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności pracy w zespole  
 

Czym będziesz się zajmować? 

 Sprzedażą usług hotelowo – konferencyjnych (konferencje, kongresy, 
bankiety, eventy) 

 Podtrzymywaniem pozytywnych i długoterminowych relacji z klientami 

 Przygotowywaniem ofert oraz pakietów konferencyjnych i bankietowych, 
dostosowywaniem ich do indywidualnych potrzeb klientów 

 Prowadzeniem rozmów biznesowych i negocjacji  

 Nadzorem nad przebiegiem organizowanych wydarzeń 

 Realizacją polityki i strategii sprzedażowej według założonych budżetów i 
planów marketingowych 

 Tworzeniem i aktualizowaniem bazy danych klientów, monitorowaniem 
działań konkurencji 

 Pełnieniem funkcji reprezentacyjnych i budowaniem pozytywnego wizerunku 
hotelu 
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Zainteresowany? 

Prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres: praca@filmhotel.pl 

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą  

w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, jej spółki zależne lub stowarzyszone, moich danych 

osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych 

przyszłych rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.  

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
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