*
PALDA – REKREAČNÍ STŘEDISKO

Viola, je velmi příjemná, usměvavá a pozitivně naladěná žena,
která je na Paldě na pozici recepční. Miluje kontakt s hosty,
kdy řeší jejich potřeby a požadavky. Každá situace je pro ni
řešitelná a Viola, to umí s lehkostí a radostí. Hosté jsou z ní
nadšení.
Protože Violu baví její práce, tak i veškerou administrativu má
v perfektním pořádku. Zadané úkoly vždy dotahuje do konce a
má ve všem přesný systém. Když řekne, že něco udělá, tak se
na ní můžete spolehnout, protože to je.
V průběhu své pracovní doby se Viola prochází po areálu, aby
viděla, jak jde život na Paldě. Při procházce občas vyfotí dění,
které pak sdílí na sociálních sítích.
S Violou je sranda. Kolikrát společně s kolegy hraje karty nebo
jiné deskové hry. A vždy se u toho všichni nasmějí.

*

* Viola ovládá skvěle počítač a na sociálních sítích

je jako

doma
* Každá komunikace s hostem je pro ní výzva, kterou zvládá s
lehkostí a hravostí
* Angličtina a němčina není žádnou překážkou
* Hostovi doporučí to nejlepší
* Je velmi pečlivá a zodpovědná, což si u ní každý cení
* Zabývá se detaily a vidí i věci, které nikoho nenapadnou
* S kolegy sdílí potřebné informace
* Aktivně se zapojuje při jednáních, která se týkají veškeré
činnosti recepce

*

* Vlastně všechno, co dělá Viola je pro nás opravdu
důležité

* Chceme člověka, který je upovídaný a přátelský
* Spolehlivost a zodpovědnost je velkou devizou
* Počítač na recepci budete používat hodně a to nejen

hotelový SW, ale i kancelářské aplikace a sociální sítě

* Protože budete pracovat s penězi, tak trestní bezúhonnost
nás bude činit šťastnými a posléze i vás

* Jestli se sebevzděláváte a chcete dál růst, tak jste prostě
hvězda

* Úsměv je nádhernou vizitkou člověka a když se i pěkně
obléknete, tak to udělá na hosty opravdu dojem

*

 Konečně smysluplnou práci, kde se můžete fakt realizovat
 Rekreační středisko, které se vymyká veškerým ubytovacím

zařízením, a to svým přístupem – eco kosmetika, příjemná recepční,
kvalitní jídlo bez zbytečné chemie

 Pohodový tým, který se rád baví
 Společné akce, jako třeba grilování, volejbal a podobně
 Protože chceme, abyste se dál rozvíjeli, tak máme připravené i

nějaké vzdělávání

 Je pro nás důležité, abyste byli u důležitých jednáních

 Jste z daleka, nevadí. U nás vás ubytujeme a postaráme se i o jídlo a

pití

Zodpovědnost za chod recepce a spokojenosti hostů
 A samozřejmě i moderní vybavení

*

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

*

