UŚMIECH ZAWSZE NA STANOWISKU
Poszukujemy KIEROWNIKA ZMIANY RECEPCJI
Co oferujemy?
 Przyjazną atmosferę pracy w jednym z największych obiektów konferencyjnoeventowych w Polsce Centralnej
 Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 Elastyczny grafik dopasowany do Twoich potrzeb
 Wsparcie w rozwoju zawodowym
 Pracę dla jednej z największych sieci hoteli na świecie - Hilton
 Szkolenia branżowe oraz cykliczne wydarzenia integracyjne
 Stawki pracownicze na pobyty w hotelach sieci Hilton na całym świecie
 Ofertę specjalną na usługi TOYA – Telewizję cyfrową, Internet i Telefonię
 Ubezpieczenie grupowe
 Darmowy parking
Czego oczekujemy?
 Doświadczenia w zarządzaniu Działem Recepcji (znajomość systemu Opera
będzie dodatkowym atutem)
 Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 Umiejętności analitycznego myślenia, uważnego słuchania i radzenia sobie ze
stresem
 Umiejętności szybkiej reakcji na niespodziewane wyzwania związane
z codzienną pracą
 Wysokiej kultury osobistej
 Dbałości o prezencję i znajomości zasad savoir vivre
 Pozytywnego nastawienia i chęci do rozwoju
 Życzliwości - nasz hotel to miejsce równych szans i warunków. Szanujemy
wszystkich i oczekujemy tego samego od Ciebie
Czym będziesz się zajmować?
 Profesjonalną, bieżącą obsługą przyjeżdżających i wyjeżdżających gości
zgodnie ze standardami marki DoubleTree by Hilton
 Identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów w sposób zapewniający
satysfakcję gości i pracowników
 Maksymalizacją przychodów hotelu poprzez sprzedaż pokoi i usług
dodatkowych
 Współpracą z innymi działami hotelu
Zainteresowany?
Prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres: praca@filmhotel.pl
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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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