Instytut Genesis, należący do Hotelu Nadmorski**** w Gdyni jest miejscem oferującym kompleksową usługę z
dziedziny fizjoterapii funkcjonalnej, treningów personalnych oraz autorskich zabiegów z dziedziny
biokosmetologii.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby o predyspozycjach i motywacji do pracy na stanowisko:

Recepcjonista / Recepcjonistka Instytutu Genesis
Nr ref: 1215/IGR

Osoba pracująca na tym stanowisku, reprezentuje Instytut Genesis wobec gości i klientów. W swoich
działaniach kieruje się zasadami profesjonalnej, wysokiej jakości obsługą oraz empatycznie identyfikuje i z
dbałością reaguje na oczekiwania i potrzeby klientów.
Do podstawowych zadań należą:
czynności związane z przyjęciem i obsługą osób korzystających z usług Instytutu, w tym m.in.: prowadzenie
wywiadu wstępnego, informowanie klientów o usługach, zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi
kształtowanie bardzo dobrych relacji z gośćmi i klientami korzystającymi z usług Instytutu Genesis
koordynacja grafików pracy specjalistów, terapeutów i trenerów personalnych
dbałość o prawidłowy, niezakłócony i terminowy przekaz informacji
aktywna promocja usług i produktów Instytutu Genesis
nadzór nad zasobami Instytutu Genesis oraz sprzętem sportowym
prowadzenie rozliczeń finansowych
współpraca z działami wewnętrznymi Hotelu

Potencjalnego kandydata powinno charakteryzować:
czynności związane z przyjęciem i obsługą osób korzystających z usług Instytutu, w tym m.in.: prowadzenie
wywiadu wstępnego, informowanie klientów o usługach, zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi
kształtowanie bardzo dobrych relacji z gośćmi i klientami korzystającymi z usług Instytutu Genesis
koordynacja grafików pracy specjalistów, terapeutów i trenerów personalnych
dbałość o prawidłowy, niezakłócony i terminowy przekaz informacji
aktywna promocja usług i produktów Instytutu Genesis
nadzór nad zasobami Instytutu Genesis oraz sprzętem sportowym
prowadzenie rozliczeń finansowych
współpraca z działami wewnętrznymi Hotelu

Warunki zatrudnienia:
praca na ¾ etatu
praca w systemie zmianowym od 6:00 do 14:00 i od 14:00 do 22:00

Pracodawca oferuje:
pracę w standardach hotelu czterogwiazdkowego
atmosferę pracy skoncentrowaną na bieżącej realizacji zadań
zatrudnienie w profesjonalnym zespole zaangażowanym w osiąganie celów
stabilne zatrudnienie w Hotelu o dużym doświadczeniu w branży
szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe
możliwość korzystania z udogodnień i benefitów oferowanych przez Hotel Nadmorski****
Aby dowiedzieć się więcej o Hotelu Nadmorski**** zapraszamy na nasza stronę http://nadmorski.pl/
Aplikacje (List motywacyjny, CV ze zwięzłą autoprezentację własnej osoby) z zaznaczonym w tytule nr referencyjnym,
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@nadmorski.pl

