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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

A Hotel and More Holding 
szállodaüzemeltetési, stratégiai tanácsadási

üzletfejlesztési tevékenységi körbe 
elkötelezett, motivált és karriertervekkel rendelkező munkatársat keres, 

SZÁLLODAMENEDZSERI munkakörbe.

Feladata:
• A szálloda gazdaságos és színvonalas üzemeltetése, felelősségteljes irányítása 
• A hozzá tartozó részlegek szervezeti és koordinációs felügyelete
• A vállalkozás koncepciójának koordinálása, a szálloda operatív vezetése 
• Az üzleti eredmény, bevételek és a költségek nyomon követése és optimalizálása
• Riportok és beszámolók elkészítése, folyamatos konzultáció az üzemeltető 
irányelveinek megfelelően
• Marketing- és értékesítést támogató feladatok

Elvárások: 
• Szakirányú felsőfokú végzettség 
• Legalább 5 év vezetői tapasztalat 
• Kiváló kommunikációs képesség román és angol nyelven
• Értékesítésorientált, vendégközpontú szemlélet
• Dinamikus, terhelhető személyiség
• MS Office magabiztos használata, Hostware-rendszer ismerete előnyt jelent

Ajánlatunk:
• Főállású munkaviszony
• Kihívást jelentő feladatok
• Versenyképes fizetés és egyéb juttatások

Munkavégzés helye: Székelyudvarhely

Jelentkezni: 2018. július 15-éig részletes szakmai, fényképes önéletrajzzal 
és motivációs levéllel a resurse@hotelandmore.hu címen.

MINDEN TOK

-20% 

KUPONKÓD: EGYEDITELEFON

KUPONKÓD: CEWEPOSZTER

Érvényesség: 2018. július 2– 31.

20x28 cm és 30x40 cm poszter

-30%
A Bagolykő Menedékház 

munkatársat keres 
pincérsegéd és 
szakácssegéd 
munkakörbe, 

akár szezonmunkára is. 

Érdeklődni és jelentkezni 
Csíkszeredában, a Temesvári 

sugárút 48. szám, 1-es lakrész 
alatt lehet. 

Tel.: 0747-299721. (272762)

A Várdomb étterem 
munkatársat keres 

pincér vagy segédpincér 
munkakör betöltésére. 

Jelentkezni lehet naponta 
10-14 óra között a Várdomb 
Panziónál. Tel.: 0742-141280.

 (273024)

A csíkszeredai Diego 
üzletbe eladót 

keresünk. 

Telefonszámmal ellátott 
önéletrajzot az alábbi 
e-mail-címre várunk:

miercureaciuc@diego.ro (273175)

Csíkszeredai 
virágüzletbe

munkatársat keresünk. 

Tel.: 0745-309285, 
0744-856811. (273182)

A Damscom Kft. 
lemezvágó olló és 
hajlítógép-kezelő 

szakembert alkalmaz. 

Jelentkezni munkanapokon 
7-15 óra között lehet 

az alábbi telefonszámon: 
0740-894445. (273256)

Elárusítót (férfi, nő) 
alkalmazunk 

élelmiszerüzletbe, 
Csíktaplocára. 

Tel.: 0745-563810. (273268)

Ügyes, talpraesett 
elárusítónőt keresünk 

hosszú távra, 
a Trend Outlet 

üzletünkbe, 
Csíkszeredába, 

a Petőfi Sándor utca 29. 
szám alatt. 

Fizetés 1500 lej. Csak 
kereskedelemben jártas, 

románul jól beszélő hölgyek 
jelentkezését várjuk. 

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal lehet, e-mailben: 
office.trendroyal@gmail.com

 (273229)

Ajándékboltba 
alkalmazunk diákokat, 
eladókat és kisegítőket, 

szezonmunkára. 

Szállás, étkezés, utazás 
biztosítva. 

Bérezés: 1500-2500 lej/hónap. 
Az érdekeltek jelentkezhetnek 

a következő telefonszámon: 
0756-112114. (273246)




