
      

 

 

Hotel Bernstein – ідилія Балтики високо над морем 

Сімейний чотиризірковий готель Bernstein категорії  Superior розташований на балтійському 

курорті Селлін  на острові Рюген з видом на Балтійське море та історичний пірс. Наш готель має 

72 номерів, відмінний оздоровчий центр площею 750 кв.м, спа-центр Ambra та різноманітну 

регіонально сертифіковану кухню. Наші гості люблять особисте почуття в нашому будинку і 

команді. Ми постійно розвиваємося і тому шукаємо творчих і мотивованих колег, які розширять 

нашу команду і впишуться в нашу сім'ю Бернштейн. Ми пропонуємо вам робоче місце там, де 

інші проводять відпустку. 

Ми шукаємо відтепер або за попереднім домовленням  

захопленного своїм ділом   масажиста (ж/ч/і) 

 
Ми очікуємо:  
 
• завершену, ґрунтовну освіту на фізіотерапевта, масажиста (ж/ч/і) або оздоровчого терапевта 
(ж/ч/і) з акцентом на масаж 
• доброзичливу, орієнтовану на гостей поведінку, а також доглянуту зовнішність 
• добрі комп'ютерні навички  
• впевнене знання німецької та англійської мов 
• самостійну і самовідповідальну роботу в молодому колективі 
• задоволення у спілкуванні з гостями та емпатія 
• радість від спортивних занять і, можливо, кваліфікації в області аква-фітнесу, пілатесу, йоги 
або інших видів спорту 
• бажання до подальшої кваліфікації. 

 



Ваші завдання:  

• проведення оздоровчих процедур і масажів 
• проведення щоденної аквагімнастики 
• консультації та догляд за гостями в оздоровчому центрі 
• призначення термінів та виставлення рахунків гостям 
• продаж продукції 

Ми пропонуємо:  

• привабливу роботу там, де інші проводять відпустку 
• постійну штатну посаду; можливо також на неповний робочий день. 
• заробітна плата вище тарифної, від 2,450.00 € в залежності від кваліфікації та досвіду + комісія 
за продаж товару 
• 5-денний робочий  тиждень (рання зміна з 8:30, пізня зміна з 10:00; спа-центр закритий з 
19:00) 
• добре ознайомлення з нашими процедурами / лінійками продуктів 
• регулярні професійні курси 
• добрі можливості для подальшого навчання  
• самостійна робота в сплоченному колективі 
• харчування персоналу  
• знижки в наших компаніях-партнерах 
• безкоштовні місця для паркування автомобілів  
• проживання в одній з наших спільних квартир або допомога в пошуку житла 
• безкоштовне користування тренажерним залом 
• безкоштовну участь у спортивних програмах компанії 

Ви зацікавились? Тоді надішліть, будь ласка, нам свою письмову заяву електронною поштою 
або поштою на адрес: 

Hotel Bernstein GmbH & Co. KG 
Hochuferpromenade 8 
18586 Ostseebad Sellin  

Телефон: 038303/1717 
Факс:        038303/1718 

E-Mail: personal@hotel-bernstein.de 
Internet: www.hotel-bernstein.de 

Контакт : Susann Wagner 
Посада/Відділ: Персонал та навчання 

 


