
THE SALTARIS SPA AREA 
IS A SILENCE ZONE, THEREFORE 

WE KINDLY ASK YOU TO RESPECT IT. 

MPM HOTELE SPA Sp. z o.o.
W związku z ciągłym rozwojem Hoteli prowadzimy obecnie proces rekrutacji na stanowisko:

Recepcjonista / Recepcjonistka 

Miejsce pracy: Ciechocinek

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest MPM Hotele Spa sp. z o. o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Brzozowej 3, 
kod pocztowy 05-822. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb 

przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane 
dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Prosimy dołączyć do CV następującą klauzulę zgody:

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy dołączyć do CV następującą klauzulę zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, w trybie zgodnym art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 RODO − informujemy, że:

1.          Administratorem danych osobowych jest MPM HOTELE SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000175947, zwana dalej: „Administratorem danych”.

2.         W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych – Panem Łukaszem Grabowskim, adres poczty elektronicznej e-mail, adres do korespondencji: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek.

3.          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji (danych umieszczonych w formularzu) oraz udzielona dobrowolnie zgoda.

4.         Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.

5.          Udostępnienie dodatkowych danych osobowych nie jest obowiązkowe ale może ułatwić kontakt i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

6.         Przekazane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

7.          W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy i zostaną usunięte natychmiast po upływie tego okresu.

8.         Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

9.         W ramach procesu rekrutacji posiadają Państwo prawo:

- żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych;

- sprostowania danych;

- uzupełniania danych;

- przenoszenia danych;

- usunięcia danych;

- ograniczenia przetwarzania danych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.       W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Twój zakres obowiązków:
• Przyjmowanie, potwierdzanie i realizowanie rezerwacji pokoi hotelowych oraz sprzedaż kompleksowo usług hotelu,
• Maksymalizowanie wykorzystania miejsc noclegowych poprzez nadzór nad rezerwacjami indywidualnymi
• Informowanie klientów/gości o warunkach pobytu, konieczności dokonania niezbędnych formalności z tym 
   związanych, a także o usługach dodatkowych świadczonych przez hotel
• Przygotowywanie ofert na pobyty indywidualne,
• Wprowadzanie rezerwacji indywidualnych,
• Przygotowywanie rachunków i rozliczenia rezerwacji indywidualnych,
• Prawidłowe przygotowanie, sporządzanie i analizowanie wymaganych zestawień, raportów, statystyk 
   i innych dokumentów wymaganych przez przełożonego,
• Zapewnianie prawidłowego przepływu informacji związanych z pobytem gości,
• Aktywne proponowanie uczestnictwa w programie lojalnościowym zgodnie z zasadami programu, stosowanie się 
   do standardów obsługi uczestników programu lojalnościowego MPM Hotele SPA i informowanie pozostałych działów 
   o przebywających w hotelu uczestnikach programu lojalnościowego,
• Optymalizowanie obłożenia hotelu oraz średniej ceny pokoju poprzez aktywną sprzedaż usług hotelowych zgodnie 
   z aktualną polityką cenową,

Nasze wymagania:
• Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
• Wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej i dokładność w działaniu,
• Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania sytuacji problemowych,
• Silnie rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
• Odporność na stres oraz efektywność w działaniu pod presją,
• Sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie,
• Znajomość języka angielskiego,

Mile widziane:
• Znajomość programu hotelowego LSI będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Możliwość wzbogacenia doświadczenia zawodowego, rozwoju umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
• Pracę w dynamicznym, przyjaznym środowisku,
• Konkurencyjny pakiet benefitów, w tym atrakcyjne stawki pracownicze na pobyt w hotelach sieci MPM Hotel SPA, 
   posiłki pracownicze,
• Możliwość zakwaterowania w mieszkaniu służbowym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysyłanie CV na adres 
e-mail: kwisniewska@villapark.pl

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest MPM Hotele Spa sp. z o. o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Brzozowej 
3, kod pocztowy 05-822. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb 
przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której 
dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


