
 

 

 
 

Hotel Nadmorski****, który od lat posiada wysoką i stabilną pozycję na rynku hoteli marki biznesowej, 
poszukuje osób o silnych predyspozycjach i wysokiej motywacji do pracy w branży hotelowej na stanowisku: 
 
 

Recepcjonista / Recepcjonistka 
Nr ref: 6314/Rec 

 
Osoba pracująca w Recepcji reprezentuje Hotel Nadmorski**** wobec gości, kontrahentów i klientów. W swoich 
działaniach kieruje się zasadami profesjonalnej obsługi, empatycznie identyfikuje się i reaguje na potrzeby czy 
oczekiwania gości. 
 

Do podstawowych zadań należą: 

 czynności związane z przyjęciem gości do Hotelu Nadmorski**** 

 prowadzenie rozliczenia finansowego pobytu gościa, wystawianie faktur VAT 

 kształtowanie bardzo dobrych relacji z gościem, udzielanie pomocy oraz informacji 

 dbałość o prawidłowy przekaz informacji do klientów wewnętrznych Hotelu Nadmorski**** 

 realizowanie recepcyjnych rozliczeń dobowych 

 
Osoba zainteresowana powinna mieć stabilny i realny plan rozwoju własnej kariery zawodowej mocno 
związanej z branżą usług hotelowych świadczonych w otoczeniu biznesowym. 
 

Potencjalnego kandydata powinno charakteryzować: 

 wykształcenie kierunkowe z zakresu hotelarstwa lub turystyki 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 znajomość programów MS Office, mile widziana znajomość programu ReHot2 

 doświadczenie na podobnym stanowisku 

 zdolność logicznego myślenia oraz umiejętność kojarzenia faktów 

 zorientowanie na wysokie standardy obsługi  

 empatia w budowaniu i utrzymaniu relacji z gośćmi Hotelu Nadmorski**** 
 

Warunki zatrudnienia: 

 praca w systemie dwuzmianowym od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00 
 

Pracodawca oferuje: 

 współpracę ze wsparciem doświadczonego kierownictwa 

 skoncentrowaną na realizacji zadań atmosferę pracy 

 stabilne zatrudnienie w profesjonalnym zespole 

 możliwości rozwoju personalnego  

 możliwość korzystania z benefitów oraz udogodnień oferowanych przez Hotel Nadmorski**** 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym, zaznaczonym w tytule  
nr referencyjnym, oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: rekrutacja@nadmorski.pl 
 

 W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny 6314/Rec 

 Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 
 Prosimy o dodanie klauzuli: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustw. z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych D.z.u z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" 
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