
 

Górskie Resorty  to grupa obiektów, oferujących ponad 1700 pokoi  

i apartamentów w standardzie 4 i 5 gwiazdek w Szklarskiej Porębie, 

Karpaczu, Łomnicy i Wiśle. Nasze motto brzmi  „Więcej niż hotele”, dlatego 

dbamy o każdy aspekt wypoczynku. Z naszego doświadczenia wynika, że 

kluczem do sukcesu są pracownicy, dlatego oferujemy im duże możliwości 

rozwoju i pracę w przyjaznej atmosferze. 

 

Elements Hotel & SPA 5* to pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w Świeradowie Zdroju, 

którego otwarcie planowane jest na lato 2022 rok. Hotel usytuowany jest w otulinie 

lasów, co zapewnia ciszę, spokój i niepowtarzalne widoki na panoramę Gór Izerskich. 

W hotelu zaprojektowano 291 apartamentów, strefę saun, basen rekreacyjny, 

zewnętrzny aquapark, strefę SPA, restaurację, lobby bar, salę zabaw dla dzieci i 

siłownię.  

 

Jeśli chcesz odpowiadać za:  

▪ Profesjonalną obsługę gościa, zorientowaną na realizację jego potrzeb  

▪ Prezentowanie oferty hotelu 

▪ Budowanie przyjaznej atmosfery i dbanie o pozytywny wizerunek hotelu  

▪ Obsługę kasy fiskalnej i terminali płatniczych 

▪ Weryfikację oraz uzgadnianie transakcji zarejestrowanych w systemie 

hotelowym, zamykanie oraz rozliczanie doby hotelowej 

▪ Sporządzanie i analizowanie raportów oraz przygotowywanie sprawozdań.  

 

A przy tym spełniasz poniższe wymagania:  

▪ Posiadasz łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz w budowaniu relacji z Gośćmi 

▪ Jesteś bardzo dobrze zorganizowany 

▪ Cechuje Cię sumienność i dokładność 

▪ Potrafisz aktywne słuchać i wyczuwać potrzeby Gościa  

▪ Jesteś otwarty na rozwój i poszerzanie wiedzy  

▪ Dyspozycyjność (praca w godzinach nocnych oraz w weekendy) 

▪ Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem 

 

My zaoferujemy Tobie: 

▪ Elastyczne warunku zatrudnienia (umowa o pracę lub kontrakt, zatrudnienie od 

02.2022) 

▪ Aktywny udział w procesie przygotowującym obiekt 5* do otwarcia – wiele 

ciekawych i rozwijających zadań  

▪ Szkolenia wstępne z profesjonalnej obsługi gościa, procedur w hotelu 5* a także 

z systemu 

▪ Zniżki pracownicze na korzystanie z noclegów i usług w hotelach należących do 

Grupy Górskie Resorty 

▪ Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy na w/w stanowisku 

▪ Przyjazną atmosferę pracy i duże wsparcie ze strony Przełożonego 



▪ Szerokie możliwości rozwoju w ramach Grupy Górskie Resorty  

▪ Współpracę w zespole ekspertów i pasjonatów hotelarstwa.   

 

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 


