PRACA ZABOOKOWANA DLA CIEBIE
Poszukujemy PRACOWNIKA DZIAŁU REZERWACJI
Czego oczekujemy?
 Wykształcenia minimum średniego
 Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość
innego języka obcego będzie dodatkowym atutem)
 Komunikatywności, umiejętności uważnego słuchania i radzenia sobie ze
stresem
 Samodzielności i dobrej organizacji czasu pracy
 Wysokiego poziomu kultury osobistej
 Praktycznej znajomości pakietu MS Office

Doświadczenia w branży hotelarskiej na podobnym stanowisku (mile
widziane)
 Znajomości systemu operacyjnego Opera/Fidelio (jako dodatkowy atut)
Czym






będziesz się zajmować?
Telefoniczną i mailową sprzedażą usług hotelowych
Koordynacją rezerwacji indywidualnych i grupowych
Zapewnieniem prawidłowego przebiegu procesu rezerwacji zgodnie ze
standardami sieci
Utrzymywaniem pozytywnych i długoterminowych relacji z Gośćmi
Pełnieniem funkcji reprezentacyjnych i budowaniem pozytywnego wizerunku
hotelu

Co oferujemy?
 Przyjazną atmosferę pracy
 Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 Pracę w jednej z największych sieci hoteli na świecie
 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
 Obiady w restauracji pracowniczej
 Ubezpieczenie grupowe
 Darmowy parking
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
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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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