Szakmája iránt elkötelezett munkatársat keresünk SZAKÁCS munkakörbe.
Fő feladatok:
- A konyhai napi feladatok követése, végrehajtása.
- A munka komplex, az étterem reggelit biztosít a szállóvendégeknek, ebéd és vacsora a’la
carte, rendezvények esetén több száz főt is kiszolgálunk.
- Gépek, berendezések kezelése, a munkaterület és munkaeszközök tisztán tartása.
- Részt vesz a vételezésben, vételezett nyersanyagok és áruk szakszerű tárolásában, a
gazdaságos felhasználásban.
Elvárásaink:
- Szakirányú végzettség
- Vendégközpontú, barátságos személyiség
- Maximális ápoltság és higiénia
- Önálló, precíz, igényes munkavégzés
- Megbízható és csapatjátékos személyiség
- Rugalmas, proaktív hozzáállás
- Kreativitás
- Brand sztenderdek betartása
Amit
-

ajánlunk:
Szakmailag felkészült és emberközpontú vezetés
Igényes, modern, jól felszerelt munkakörnyezet
Hosszútávú, biztos munkalehetőség és fejlődési lehetőség
Kiemelkedő juttatási csomag (teljes bejelentés)
Személyzeti étkezés a műszakok alatt
Dolgozói kedvezmények
Munkaruha

Munkavégzés helye: Kecskemét
Jelentkezés módja: magyar nyelvű fényképes önéletrajz csatolásával a
karrier@fourpointskecskemet.com e-mail címre 2021.05.10.-ig.
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Főbb
-

feladatok:
A vendégek érkeztetése, utaztatása
Teljeskörű információszolgáltatás
Telefonhívások kezelése
Vendégszámlák terhelése, fizettetése, hitelkártya tranzakciók kezelése
Folyamatos kapcsolattartás a szálloda különböző területei között
Vendégtartózkodással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
Ajánlatkérés/foglaláskezelés

Elvárásaink:
- Tárgyalóképes angol nyelvtudás
- Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
- Vendégközpontú szemlélet
- Ápolt megjelenés
Előnyt jelent:
- Szakmai tapasztalat
- Német nyelvtudás
- Opera szállodai szoftver ismerete
- Azonnali munkakezdés
Amit
-

kínálunk:
Fejlődési és tanulási lehetőség biztosítása a nemzetközi Marriott lánc keretein belül
Fiatalos, sikeres csapat
Versenyképes bérezés, széles körű egyéb juttatásokkal
Kellemes munkakörnyezet

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz beküldésével karrier@fourpointskecskemet.com e-mail
címre várjuk 2021. április 30-ig.
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Munkájára igényes munkatársat keresünk TAKARÍTÓ, SZOBAASSZONY munkakörbe.
Fő feladatok:
- Szobák, fürdőszobák takarítása
- Ágyazás
- Közösségi terek rendben tartása
Elvárásaink
- Állóképesség, fizikai terhelhetőség
- Precíz munkavégzés
- Megbízhatóság
- Pontosság
Amit
-

kínálunk:
Bejelentett munkaviszony
Hosszútávú, biztos munkahely
Ebéd a munkanapokon
Előre tervezhető beosztás

Munkavégzés helye: Kecskemét
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz beküldésével a karrier@fourpointskecskemet.com email
címre várjuk.
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