
  

 

 

       Concierge 
 

TREMONTI SKI & BIKE RESORT w Karpaczu to nowoczesny hotel zlokalizowany w samym 
sercu Karpacza. Naszym Gościom oferujemy blisko 130 przestronnych wykończonych  
i wyposażonych w wysokim standardzie apartamentów  z pełną infrastrukturą hotelową.   
W związku z planowanym otwarciem obiektu wiosną 2021 r., do swojego zespołu 
poszukujemy Kandydatów na stanowisko Concierge. 
 
Opis stanowiska: 
-Witanie Gości, pełnienie funkcji „gospodarza hotelowego lobby”. 
-Profesjonalna pomoc Gościom w realizacji ich indywidualnych potrzeb i zamówień. 
-Przekazywanie informacji o usługach hotelu oraz atrakcjach w regionie. 
-Organizowanie czasu wolnego Gości. 
-Dbałość o porządek przed wejściem do hotelu oraz w lobby recepcyjnym zgodnie ze 
standardem. 
-Gotowość do wsparcia pracy działu recepcji. 
-Współpraca z innymi działami hotelu w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi Gości. 
 
Oczekujemy: 
- Pozytywnego usposobienia oraz wysokiej kultury osobistej. 
- Komunikatywnej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego (mile widziana). 
- Zaangażowania w powierzone obowiązki. 
- Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.  
- Przyjaznej aparycji.  
 
 
Oferujemy: 
- Umowę o pracę lub zlecenie.  
- Zniżki dla pracowników. 
- Vouchery okolicznościowe. 
- Premie sprzedażowe. 
- Szkolenia branżowe. 
- Możliwość awansu wewnątrz firmy. 
- Możliwość zakwaterowania. 
- Pracę w kreatywnym zespole. 
- „Najlepsi z najlepszych” – program uznania profesjonalizmu. 
- Coaching i mentoring. 
- Możliwość dołączenia do najlepszego zespołu przewodników po świecie hotelarstwa, 
którymi kieruje hasło „let me guide you”. 
 
Osoby zainteresowane  aplikowaniem na stanowisko kelnera prosimy o przesłane CV 
drogą mailową na adres: kadry@tremonti.pl, w tytule wiadomości podając nazwę 
stanowiska oraz imię i nazwisko. 
W CV proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). 
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