*
PALDA – REKREAČNÍ STŘEDISKO

Jiřinka vždycky hledala práci, při které by nebyla zavřená v
budově. Protože je sportovní typ, tak představa sezení v
kanceláři ji naprosto odrazuje. Proto jí vyhovuje pozice
pokojské na Paldě. Areál má velký pozemek a denně naběhá
hodně metrů. Čerství vzduch miluje a to, že se hodně hýbe jí
také svědí
Jiřinku vede Vanda, se kterou si velmi rozumí, což se velmi
pozitivně odráží na jejich spolupráci a výsledcích. Když Jiřinka
uklízí, tak se celý areál leskne a je krásně voňavý. Hosté jsou
nadšeni, protože takhle čisto vidí velmi vzácně, obzvláště v
rekreačním středisku.
Když Jiřince skončí práce, tak si ráda dá naloženou Goudu v
kiosku, něco dobrého k pití a v podvečer si jde zaběhat.

*

* Jiřinka je pokojská, která dbá o pohodlí našich
hostů

* Její předností je pečlivost a rychlost
* Udržuje pořádek jak na pokojích, restauraci,

toaletách, tak ale i v technických úsecích, kde má
uloženo vybavení

* Když prochází areálem, tak ji neunikne žádný
papírek, který hned s radostí zvedne a vyhodí

* To co dělá, dělá opravdu ráda, protože vidí výsledky

*

* Určitě budeme nadšeni, pokud u vás najdeme smysl pro

pořádek, detail a zodpovědnost
* Když dokážete udržet pořádek všude na pracovišti, tak to
bude dokonalé
* Umíte dotáhnout zadané úkoly, to s vámi bude radost
spolupracovat
* Jste pečliví, důslední, spolehlivý a bezúhonní, tak to si
ředitel bude libovat
* Víte jak si rozplánovat činnosti, aby vám síla stačila
* Každý další jazyk kromě češtiny je vítán
* Ukažte nám svou kreativitu
* Celý tým čeká na to, aby s vámi probral vše potřebné i
nepotřebné

*

 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
 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

*

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:

*
*
*

Nejprve si budeme povídat o vás a o nás
Ukážeme vám areál
Ukážete nám vaše dovednosti

* Zavoláme vám naše rozhodnutí

*

