*
PALDA – REKREAČNÍ STŘEDISKO

Vanda miluje pořádek a vůni čistého prádla. Její
starostí na Paldě je čistota celého areálu a pohodlí
hostů.
Svou práci si užívá, protože má pod sebou tým
skvělých lidí, se kterými udržuje celý areál
načančaný.
Vanda se stará nejenom o tým svých lidí, ale zároveň
o skladové zásoby a o objednávky u dodavatelů. Má
velkou zodpovědnost, ale to je právě to, co ji baví.
Když Vandě skončí práce tak se věnuje svým
koníčkům, mezi které patří pěstování bylinek a
kytiček.

*

* Vanda je hotelová hospodyně
* Je hlavní pokojská, která má na starosti ostatní
pokojské a uklízečky
* Její zodpovědností je chod areálu –úklid,
pokojské a komunikace s ostatními středisky
* Stará se o zásoby prostředků na úklid a
kosmetiky
* Jejímu bystrému oku neunikne žádný
nepořádek a umí si naplánovat svůj čas
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* Určitě budeme nadšeni, pokud u vás najdeme smysl pro pořádek,
*
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detail a zodpovědnost
Když se domluvíme na nějakém úkolu, tak si vážíme toho, že jej
dotáhnete do konce a následně provedete kontrolu, že to fakt
funguje
Jste pečliví, důslední, spolehlivý a bezúhonní, tak to si ředitel bude
libovat
Organizování času a denních činností je pro vás brnkačka
Ty jo, pokud se domluvíte i jinak než česky, tak to bude naprostá
bomba
Náš tým je skvělý a komunikace mezi všemi je opravdu velmi
podstatná záležitost, aby vše šlapalo, jako švýcarské hodinky
Housekeeper musí mít přehled o všem, co se týká jeho kompetencí,
proto se zapojuje při jednáních, která se týkají veškeré činnosti
úklidu

 Konečně práci, která dává smysl

 Rekreační středisko, které se vymyká veškerým ubytovacím zařízením, a

to svým přístupem – eco kosmetika, jídla bez zbytečné chemie a skvěle
sehraný a přátelský tým
 Skvělý adaptační program – seznámení s chodem celého areálu a našimi
potřebami
 Vážíme si našich lidí, a proto si užíváme i jiných aktivit než jenom
pracovních – grilování, volejbal a podobně
 Chcete se vzdělávat, my chceme, abyste byli fakt dost dobří, proto jsou
tu i kurzy
 S dodavateli se domlouváte napřímo, to je to nejlepší
 Náš tým je opravdu mladý
Jste z daleka, nevadí. U nás vás ubytujeme a postaráme se i o jídlo a pití
 Zodpovědnost za chod úklidu a spokojenosti hostů
 Moderní vybavení potřebné ke své práci
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Zaujala vás tato pozice? Pak stačí už jen pár kroků k tomu,
abyste se stal/stala členem našeho týmu:

* Zašlete nám svůj životopis na info@menclpro.cz včetně

telefonního čísla
* My vám zavoláme a domluvíme si s vámi osobní schůzku
* Přijeďte na osobní pohovor, který bude probíhat:
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Nejprve si budeme povídat o vás a o nás
Ukážeme vám areál
Ukážete nám vaše dovednosti

* Zavoláme vám naše rozhodnutí

*

