Πρακτική Άσκηση και Θέσεις Εργασίας στον όμιλο Aldemar Resorts
Τα τελευταία 30 χρόνια, ο όμιλος Aldemar Resorts έχει αναγνωριστεί ως μία από τις
πιο δυναμικές και κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα με συνολική
χωρητικότητα
5.500
κλινών,
2
παγκοσμίως
βραβευμένα
κέντρα
Θαλασσοθεραπείας και 4 state-of-the-art συνεδριακά κέντρα σε 3 μαγευτικούς
προορισμούς: την Κρήτη, τη Ρόδο και τη δυτική Πελοπόννησο.
Αυτή η σεζόν ήταν επιτυχής για την Aldemar Resorts και το μεγαλύτερο μέρος της
επιτυχίας οφείλεται στο προσωπικό και στους μαθητές μας. Για το λόγο αυτό, για
την σεζόν 2018, αναζητούμε νέους και νέες με όρεξη και καλές επικοινωνιακές
δεξιότητες οι οποίοι επιθυμούν είτε να ξεκινήσουν την καριέρα τους, είτε να κάνουν
την πρακτική τους άσκηση και να γίνουν μέλος μιας ανθρωποκεντρικής εταιρείας.
Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για το 2018
(Έναρξη Πρακτικής: Απρίλιος/Μάιος) είναι οι ακόλουθες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υποδοχή [οι υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν άπταιστα Αγγλικά συν μια από
τις ακόλουθες γλώσσες (Ρωσικά, Γερμανικά, Γαλλικά)]
Δημόσιες σχέσεις [οι υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν άπταιστα Αγγλικά συν
μια από τις ακόλουθες γλώσσες (ρωσικά, γερμανικά, γαλλικά)]
Β. Σερβιτόροι [οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να μιλούν καλά αγγλικά. Η γνώση
μιας επιπλέον από τις ακόλουθες γλώσσες θα εκτιμηθεί (ρωσικά, γερμανικά,
γαλλικά)]
Μάγειρες (οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν αγγλικά )
Ζαχαροπλάστες
Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων [οι ιδανικές υποψήφιες θα πρέπει να μιλούν
καλά αγγλικά και να είναι εξοικειωμένες με τους Η/Υ)
Κρατήσεις (οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν καλά αγγλικά και να
είναι εξοικειωμένοι με τους Η/Υ)
Μασέρ
Αισθητικός
Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας για το 2018 είναι οι ακόλουθες:

•
•
•
•
•
•

Υποδοχή [ο υποψήφιος θα πρέπει να μιλά άπταιστα Αγγλικά συν μια από τις
ακόλουθες γλώσσες (Ρωσικά, Γερμανικά, Γαλλικά)]
Bell Boy (ο υποψήφιος θα πρέπει να μιλά πολύ καλά Αγγλικά και να διαθέτει
δίπλωμα οδήγησης)
Δημόσιες Σχέσεις (η υποψήφια θα πρέπει να μιλά άπταιστα Αγγλικά και
Ρωσικά)
Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων [η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να μιλά καλά
αγγλικά και να είναι εξοικειωμένη με τους Η/Υ)
Υπάλληλος Παραλίας (ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα
οδήγησης)
Κρατήσεις [ο/η ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει να μιλά καλά αγγλικά και
να είναι εξοικειωμένος/η με τους Η/Υ)

•
•
•
•
•
•

Β. Σερβιτόροι [οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να μιλούν καλά αγγλικά. Η γνώση
μιας επιπλέον από τις ακόλουθες γλώσσες θα εκτιμηθεί (ρωσικά, γερμανικά,
γαλλικά)]
Bartender-Barista [οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να μιλούν καλά αγγλικά και
να έχουν σχετική προϋπηρεσία. Η γνώση μιας επιπλέον από τις ακόλουθες
γλώσσες θα εκτιμηθεί (ρωσικά, γερμανικά, γαλλικά)]
Μασέρ
Υδροθεραπεύτρια
Φυσιοθεραπεύτρια
Διατροφολόγος
Τι παρέχουμε:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καλωσόρισμα - Ημέρα Προσανατολισμού στην Aldemar Resorts
Εκπαίδευση δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου
Εξοπλισμένα καταλύματα (δωρεάν Wi-Fi, υπηρεσίες πλυντηρίου, ψυγείο,
κ.λπ.) εφόσον υπάρχει ανάγκη
Δωρεάν Wi-Fi σε συγκεκριμένους χώρους
Αξιολόγηση στο τέλος του έτους
Βράβευση καλύτερου σπουδαστή/εργαζόμενου μήνα
Βράβευση καλύτερου σπουδαστή/εργαζόμενου σεζόν
Στολή για όλες τις ειδικότητες
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση
Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
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