Hotel Szrenicowy Dwór to trzygwiazdkowy hotel usytuowany w centrum malowniczej, górskiej
miejscowości Szklarska Poręba. Atutem położenia obiektu jest jego otoczenie. Znajduje się on
praktycznie w centrum miasta, a jednocześnie wśród terenów zielonych w cichej dzielnicy
Szklarskiej Poręby. Urokliwa okolica, wśród starego drzewostanu i z panoramą gór pozwala
podziwiać szczyty z królującą Szrenicą od której hotel wziął swoją nazwę.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko
Recepcjonista/Recepcjonistka
Miasto: Szklarska Poręba

Zakres Obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•

Dbanie o bezpieczeństwo i komfort gości hotelu
Organizacja pracy recepcji – meldowanie i wymeldowanie gości zgodnie z procedurami
Rozliczenie pobytu i sporządzanie dokumentów raportujących obłożenie
Udzielanie informacji na temat oferty hotelu, przyjmowanie rezerwacji mailowych i telefonicznych
Zarządzanie korespondencją firmową
Dbałość o estetykę otoczenia i wysoki standard obsługi gości
Prowadzenie działań promujących hotel na rynku lokalnym i pozyskiwanie partnerów

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•

Dobrej znajomości języka niemieckiego i angielskiego w mowie i piśmie
Wysoka kultura osobista
Komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
Bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
Gotowość do pracy w trybie zmianowym

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Pracę w młodym zespole i miłą atmosferę
Atrakcyjne warunki zatrudnienia i system premiowy
Możliwość rozwoju osobistego i współudział w tworzeniu ugruntowanej marki hotelowej
Współpracę z najlepszymi specjalistami branży hotelarskiej
Możliwość zakwaterowania i wyżywienia

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@hotelszrenicowydwor.pl
zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez
administratora, którym jest Gent Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul.
Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa, a także inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej
Gent Holding, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w (i) Gent
Holding Spółka Akcyjna lub (ii) podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej Gent Holding

oraz przekazywanie ich w celach informacyjnych podmiotom biorącym udział w procesie rekrutacji,
w tym do państw trzecich. Przedmiotowa zgoda dotyczy procesów rekrutacji podjętych zarówno
przed złożeniem niniejszej zgody, jak i w okresie późniejszym. Niniejsza zgoda została wyrażona
dobrowolnie w rozumieniu art. 4 pkt 11 RODO. Zostałem/am poinformowany, iż niniejsza zgoda
może być́ wycofana w każdym momencie. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż: 1. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gent Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod
adresem ul. Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa, 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w
celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody; 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gent Holding Spółka
Akcyjna oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Gent Holding, 4. Pani/Pana dane
osobowe będą̨ przechowywane przez okres uzasadniony wykorzystaniem tych danych w procesach
rekrutacyjnych podjętych zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym, nie dłużej
jednak niż̇ do zakończenia procesu rekrutacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenia dotyczące przedmiotowej zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymagają̨ ich złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy: dane.osobowe@gentholding.com.pl 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż̇ przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 7. Podanie przez Pana/Pani ą̨ danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu
rekrutacji zarówno przed złożeniem zgody, jak i w okresie późniejszym.

