НАШ СПІЛЬНИЙ ВИКЛИК: НОВЕ ВІДКРИТТЯ
Vela - це домівка, і не тільки для наших гостей. Шукаємо господарів з запалом.
Як новий готельний бренд готелів в найкращих обраних місцях, з свіжими дизайнерськими
ідеями, сучасними послугами та громадськими зонами з високим фактором якості життя, ми
разом вирушаємо у велику подорож.
І ти маєш бути частиною цього! Бо ми бажаємо покладатися не на збіги, а на експертизу і
досвід. Для того, щоб Ти стала/став нашим співробітником, ми шукаємо Тебе передчасно на
етапі перед відкриттям нашого нового готелю "the breeze" на острові Узедом (Usedom) .
Ти одним з перших будеш зміцнювати існуючу команду і будеш значно залучений в розвиток
проекту і подальшого командного духу. Будь вирішальним елементом пазла для нашої великої
поїздки на острові Узедом! Живи новим готельним світом, створеним з Твого досвіду та
цінностей.

ЩО ТИ МОЖЕШ ОЧІКУВАТИ
• Нову, стильну концепцію готелю
• Командний дух, який мається тільки на відкриттях нових готелів
• Відмінні умови праці, дігітальні та прозорі
• Співпрацівники, які, як і Ти, люблять працювати на рівних

МИ З РАДІСТЮ ОЧІКУЄМО ВІД ТЕБЕ:
• Будь нашим VELA-орігіналом, професійним, природним, справжнім
• Ти любиш проявляти ініціативу і залишати свій слід у відкритті нового готелю
• Твого досвіду та / або готовність вчитися у спілкуванні з нашими гостями
• Інновації та поширене мислення - це для Тебе звичайно
•Зацікавленість і Твій власний особистий розвиток є необхідністю для Тебе
• Тобі подобається тісно співпрацювати з іншими відділами
Знайдіть СВОЮ роль в команді!

ЦЕ ОЧІКУЄ НА ТЕБЕ:
Стильний стиль одягу на роботі в дизайн-готелі, вода і кава безкоштовно, здорове і
безкоштовне харчування, а також знижки на проїзд. Це приємно, але це ще не все. Ти вартий
для нас більшого! Ти – наша додана вартість!

ПІЛЬГИ ВІДПОВІДНО ДО ТВОЇХ ПОТРЕБ
Різноманітні, як і Ти, є також наші послуги для Тебе. З нами Ти сам вирішуєш з більш ніж 50
пільг, які Тобі підходять! Щоб Ти дійсно щось з цього мав.

ЧИ МИ ТЕБЕ ЗАЦІКАВИЛИ?
Тоді ми з нетерпінням чекаємо на отримання Твоєї заявки. Дай нам знати, коли Ти хотів б
почати з нами працювати та за якими умовами.
Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Тобою особисто!

Ми шукаємо для наступних вакансій:
Для безстрокової роботи, на повний або неповний робочий день з 01.10.2022
Рівень німецької мови B1

Працівник адміністрації (ч/ж/і):
• Професійне навчання в якості готельного фахівця
• Базові знання готелів, ресторанів, туризму та прийому готелів
• Спілкування, сердечність, дружелюбність, харизма

Нічний аудитор (ч/ж/і):
• Базові знання готелів, ресторанів, туризму та гостьових послуг
• Нічна робота з особистою відповідальністю, нічний господар

Сервісний працівник (ч/ж/і):
• Базові знання готелів, ресторанів, туризму та гостьових послуг
• Фахівці-початківці вітаються
• Спілкування, сердечність, дружелюбність, харизма

Персонал бару (ч/ж/і):
• Базові знання готелів, ресторанів, туризму та гостьових послуг
• Спілкування, сердечність, дружелюбність, харизма

Оздоровчий терапевт (ч/ж/і):
• Професійне навчання з масажиста та медичного рятувальника; або фізіотерапевт; косметолог;
або фахівець з краси та оздоровлення
• Фахівці-початківці вітаються

Косметолог (ч/ж/і):
• Професійне навчання з масажиста та медичного рятувальника; або фізіотерапевт; косметолог;
або фахівець з краси та оздоровлення
• Фахівці-початківці вітаються

Технік (ч/ж/і):
• Професійне навчання з сантехніки; або маляр; організація та технічне обслуговування; або
технік електроніки – експлуатаційна техніка
• Базові знання з прибирання прибудинковаої території

Персонал кухні (ч/ж/і):
• Професійне навчання в якості кондитера; або кухаря; або дієтичного кухаря; або фахівець на
кухні (помічник шеф-кухаря) (§66 BBiG/§42r HwO)
• Базові знання кухні а-ля карт
• Ліцензія: Інструкція відповідно до закону про захист від інфекції (медична довідка)
• Творчість, пристрасть, харизма

Головна економка (ч/ж/і)
• Професійна підготовка як готельного фахівця; або керівник домашнього господарства;
• Знання з очищення
• З професійним досвідом
• Начальник відділу, начальник галузі, начальник сфери діяльності
• Лідерство, мотивація

Менеджер ресторану (ч/ж/і)
• Професійне навчання кухарем; або ресторатор; або діловод готелю; або готельний фахівець;
або фахівець ресторану
• З професійним досвідом
• Керівник команди, управління проектами, управління групами
• Лідерство, мотивація

Консультант з питань персоналу (ч/ж/і)
• Професійний досвід роботи з персоналом
• Підтримка співробітників, турбота, тяга до роботи з адміністративними завданнями

Робоче місце:
Rathenaustraße 3, 17419 Seebad Ahlbeck
Заявку направити до:
https://velahotels.jobbase.io/

