Αγαπητοί σπουδαστές
Γεια σας από την Κέρκυρα και τον Ξενοδοχειακό Όμιλο Mayor Hotels & Resorts. (www.mayorhotels.com)
Με το παρόν θα θέλαμε να εκφράσουμε το ενδιαφέρον μας για συνεργασία σε ό,τι αφορά την πρακτική
σας άσκηση στα τέσσερα ξενοδοχεία μας.
Είμαστε ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος στην Κέρκυρα, με τέσσερα ξενοδοχεία 4* και 5*, στα
καλύτερα σημεία του κοσμοπολίτικου νησιού της Κέρκυρας. Είμαστε, επίσης, πολύ υπερήφανοι που και
τα τέσσερα ξενοδοχεία μας κατατάσσονται, σύμφωνα με την γνώμη των επισκεπτών, στα 20 καλύτερα
ξενοδοχεία της Ευρώπης. Αυτό αυτόματα σημαίνει πως παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και είναι
στη φιλοσοφία μας να κάνουμε αυτήν την διαφορά.
Στην Mayor, όμως πιστεύουμε πως πέρα από τα πανέμορφα κτίρια και τα ειδυλλιακά τοπία, η υψηλή
υπηρεσία προσφέρεται από ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό κάτω από ένα άριστο εργασιακό
περιβάλλον, με ένα συνεχώς εξελισσόμενο γνωστικό επίπεδο μέσα από συνεχή εκπαίδευση, γεγονός
που συμβάλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Είναι μέρος των αξιών της εταιρείας μας να
προσλαμβάνουμε άτομα με ενθουσιασμό, ακεραιότητα και επαγγελματικές δεξιότητες, καλωσορίζοντάς
τους στη διευρυμένη μας οικογένεια. Η εταιρεία πάντα αναζητά άτομα που θα γίνουν μέλη της φρέσκιας
ομάδας μας, και θα βοηθήσουν τους επισκέπτες μας να δημιουργήσουν τις πιο αξιομνημόνευτες
στιγμές της ζωής τους, αυτές των διακοπών τους στα Mayor Hotels.
Το διευθυντικό μας επιτελείο είναι άνθρωποι νέοι, ταλαντούχοι, με φρέσκιες ιδέες, που δεν θα
αγκομαχήσουν να σας δείξουν και να σας μάθουν ότι χρειάζεστε για να εξελιχθείτε σε σωστό
επαγγελματία! Στα πρώτα βήματα της καριέρας σας είναι απολύτως απαραίτητο να ξεκινήσετε σωστά,
με τους καλύτερους στην αγορά της φιλοξενίας!
Παρακάτω θα βρείτε το πακέτο παροχών που σας προσφέρουμε, για την υλοποίηση της πρακτικής σας
άσκησης στον όμιλό μας:
Δωρεάν διαμονή σε δωμάτια 2κλινα ή 3κλινα σε κοντινή απόσταση από τις ξενοδοχειακές
μονάδες
2. Πλήρης διατροφή (3 γεύματα) ημερησίως
3. Στολή
4. Σεντόνια, πετσέτες
5. Δυνατότητα laundry
6. 5ήμερη εργασία
7. Συνεχές ωράριο εάν η απασχόληση σας είναι στην κουζίνα
8. 450 € / μήνα για 5ήμερο/8ωρο με επιπλέον προσαυξήσεις σε περίπτωση που χρειαστεί
να εργαστείτε περισσότερο
9. Εξόφληση των εισιτηρίων της άφιξης και αναχώρησης σας εφόσον αφορούν
οικονομική θέση σε πούλμαν και πλοίο.
10. Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση στην Interamerican στους σπουδαστές που θα ενταχθούν
στο μόνιμο προσωπικό της Mayor (σεζόν 2019)
1.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο email hr@mayorhotels.com.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2661028949, 2661028947
Υπεύθυνος επικοινωνίας κος Μιχάλης Νικόλαος
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