
 
 
W czym jesteś naprawdę dobry?  
Podziel się swoim talentem! 
Aktualnie do naszych hoteli w Krakowie szukamy kandydatów na stanowisko: 
 

RECEPCJONISTA 
Vienna House Easy Cracow, Vienna House Andel’s  

 
Jeżeli lubisz i chcesz: 

 być częścią zespołu, który dba o profesjonalną obsługę naszych gości poprzez indywidualne 
podejście do ich potrzeb  

 okazywać życzliwość oraz zapewniać naszym gościom przyjemny pobyt w naszym hotelu 

 odpowiadać na zapytania rezerwacyjne oraz prowadzić ogólną korespondencję, a także inne 
sprawy administracyjne na recepcji  

 
I wyróżnia Cię: 

 zamiłowanie do pracy w branży hotelarskiej oraz doświadczenie w pracy na recepcji 
hotelowej 

 miła osobowość oraz gościnność 

 pozytywne nastawienie do nauki nowych rzeczy 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
 
Zapewnimy Ci: 

 przestrzeń do bycia sobą i rozwijania swoich pasji 

 uczestnictwo w szkoleniach w ramach Vienna House Academy 

 stabilną, dającą satysfakcję pracę oraz dodatkowe benefity: opiekę medyczna, zniżki w 
hotelach sieci VH 

 
Jesteśmy naprawdę dobrzy w wielu rzeczach, ale jeszcze nie we wszystkim. Dlatego zawsze 
poszukujemy osób, które wykazują inicjatywę i zaangażowanie, chcą się podzielić z nami swoimi 
umiejętnościami i talentami. 
 
Jeśli czujesz, że to ogłoszenie jest skierowane właśnie do Ciebie zaaplikuj do nas na adres: 
lidia.moczulska@viennahouse.com i daj się bliżej poznać. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Vienna House Easy Cracow RE sp. z. o.o. (dawniej VHE 
CRACOW SP. Z O.O. S.K.A.) ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków KRS: 475 - pokaż numer telefonu - 6. Dane osobowe są przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i lit. b (czynności przed zawarciem umowy) RODO. Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na udział w 
przyszłych rekrutacjach, to w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą danych osobowych 
będą spółki z grupy Vienna House International. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz 1 rok po jej 
zakończeniu. Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów innych rekrutacji, dane będą przechowywane 
do czasu ich zakończenia. Administrator informuje o prawie dostępu do danych, prawie do sprostowania danych, prawie do ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, prawie do usunięcia danych osobowych, prawie do wniesienia skargi do UODO. 
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