POZÍCA: Recepčný, recepčná

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
•
•

Zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie
Zabezpečenie pokladničných a zmenárenských operácii v
domácej alebo zahraničnej mene

•

Nakladanie s finančnými prostriedkami podľa interných
predpisov
Mailová a telefonická komunikácia s klientom
Vypracovanie cenových ponúk pre klientov, potvrdenie
objednávok a fakturácia pobytov

•
•
•

Rezervácia izieb, práca s fakturačným a hotelovým systémom
(ubytovanie, práca s účtom klienta, zúčtovanie klienta)

•
•

Poskytovanie komplexných informácií hosťom a návštevníkom
Dodržiavanie bezpečnostných predpisov a poriadku v
priestoroch recepcie

•
•

Reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti
Ostatné činnosti podľa pokynom zamestnávateľa súvisiace s
dohodnutou pracovnou činnosťou

Miesto výkonu práce:
Centrálna recepcia rezortu Gothal Liptovská Osada.
Recepcia je situovaná v Kolibe Liptov.
Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie:
stredoškolské s maturitou Prax vítaná.
Nástup možný ihneď.
Mzdové ohodnotenie:
Základná mzda 620 €, Osobné ohodnotenie 220 €
Spolu: 840 € brutto
+ príplatky za So, Ne, Sv v zmysle Zákonníka práce
Zamestnanecké výhody a benefity:
• Ponúkame zamestnanie v perspektívnej, dynamicky sa
rozvíjajúcej spoločnosti

•

Využívanie služieb komplexu za zvýhodnené ceny aj pre
rodinných príslušníkov
• Zvýhodnené zamestnanecké stravovanie, bezplatné
zamestnanecké ubytovanie • možnosť kariérneho postupu.
Ak máte chuť byť súčasťou jedinečného projektu s možnosťou
sebarealizácie, pridajte sa k nášmu tímu.

Stručná charakteristika spoločnosti
YVEX s.r.o., je perspektívna, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť,
ktorá prevádzkuje turisticko - relaxačný komplex GOTHAL,
nachádzajúci sa v príjemnom horskom prostredí v obci Liptovská
Osada. Súčasťou komplexu je reštaurácia s pizzeriou, Vodný svet s
bazénmi, saunami, wellness a fitness centrum, športové zariadenia,
beauty služby. Hostia majú možnosť ubytovania v Apartmánovom
dome Smrek s reštauráciou alebo v rekreačných chalupách, ktoré
svojou architektúrou pripomínajú štýl pôvodnej drevenej liptovskej
dediny.
GOTHAL je výnimočný multifunkčný areál uprostred nádhernej
prírody na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, ktorý poskytuje
návštevníkom komfort pohodlného ubytovania a aktívneho oddychu
s množstvom športových aj relaxačných aktivít.
Kontakt: Svoj Životopis a Žiadosť o prijatie do zamestnania nám
pošlite na e-mail : jveselovska@gothal.sk, viac info na +421 918
490 456

