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UŚMIECH ZAWSZE NA STANOWISKU  

Poszukujemy RECEPCJONISTKI/RECEPCJONISTY 

 
  Co oferujemy?  

 Przyjazną atmosferę pracy  

 Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

 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  

 Obiady w restauracji pracowniczej 

 Darmowy parking  
 

Czego oczekujemy?  

 Pasji do gościnności 

 Pozytywnego nastawienia i chęci do nauki 

 Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie  

 Dbałości o prezencję i znajomości zasad savoir vivre  

 Elastyczności w organizacji czasu pracy (zmiany poranne i popołudniowe) 

 Umiejętności szybkiej reakcji na niespodziewane wyzwania związane  
z codzienną pracą 

 Życzliwości - nasz hotel to miejsce równych szans i warunków. Szanujemy 
wszystkich i oczekujemy tego samego od Ciebie 

 Mile widziane doświadczenie w pracy w hotelu przy bezpośredniej obsłudze 
Gości i znajomość hotelowych systemów rezerwacyjnych 

 

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  

 Współpracą z innymi działami hotelu 
 

Zainteresowany? 

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

Administratorem danych osobowych jest Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy 

Łąkowej 29, a z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość 

na adres: iod@doubletreelodz.pl. Zasadność zbierania danych kandydatów na pracowników 
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wynika z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia  

2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: Rozporządzenia). Dane osobowe 

kandydatów na pracowników są przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego z prawem 

prowadzenia akcji rekrutacyjnych, podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy Film 

Hotel Sp. z o.o. a pracownikiem. Przechowywanie aplikacji na poczet przyszłych rekrutacji lub 

przetwarzanie danych wykraczających poza zakres wskazany w Rozporządzeniu odbywa się  

w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Zgodę tą możecie Państwo odwołać w każdej chwili, 

co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia danych, jednak przetwarzanie, które miało 

miejsce przed jej odwołaniem pozostanie zgodne z prawem. Kandydaci mają prawo do żądania 

od Film Hotel Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych 

lub usunięcia, a w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 


