
Provozní manažer rodinného penzionu a restaurace

Rádi  bychom,  aby  naše  penziony  a  restaurace  poskytovaly  komfortní  zázemí  pro  ubytování  a
společenské akce i vybranou kuchyni. Chceme, aby se naši zákazníci cítili opečovávaní a měli jistotu
kvalitních služeb. Proto k sobě hledáme spolehlivého a pečlivého týmového hráče, který zajistí chod
restaurace  a  penzionu,  dohlédne  na  koordinátory  eventů  a  pomůže  nám  s dalším  rozvojem  a
propagací našich služeb.

Co umí náš vysněný kandidát?

- podílí se na provozu restaurace a penzionu

- spravuje rezervace pobytů

- koordinuje tým lidí 

- naši práci umí představit na sociálních sítích, tvoří google kampaně

- mluví i píše anglicky nebo německy

- je ochotný pracovat i o víkendu (jeden víkend v měsíci)

- vlastní řidičský průkaz skupiny B

Možná se zdá, že hledáme superhrdinu, ale nejdůležitější pro nás je, aby naše nová kolegyně nebo
kolega s námi sdílel nadšení k místům, která budujeme už 20 let, a aktivně se podílel na jejich dalším
rozvoji.

Co za to nabízíme?

- práci v unikátním prostředí jednoho z nejkrásnějších statků v Čechách

- volnou pracovní dobu

- možnost práce z domova i zázemí kanceláře v Karlových Varech

- pracovní smlouvu na plný úvazek

- příležitost realizovat vlastní nápady

Kdo jsme my?

Zamilovali jsme se do 200 let starého statku na samotě v západních Čechách a vrátili mu jeho původní
kouzlo (http://www.salajna.cz/cs/). Dnes tu nabízíme ubytování, restauraci a prostor pro společenské
akce.  Vyhledávají  nás  také  budoucí  novomanželé,  se  kterými  komunikujeme celý  rok  před  jejich
slavnostním dnem a pomáháme se zajištěním veškerých služeb, nebo skupiny pro jógové pobyty.



Druhým  prostorem,  o  který  pečujeme,  je  restaurace  a  penzion  u  řeky  Ohře
(http://hospodadubina.cz/cs/).  Přes letní sezónu je obsazena vodáky a po zbytek roku slouží  jako
penzion pro návštěvníky Doupovských hor a ve společenském sále se odehrávají plesy i svatby.

Pokud toho chcete být součástí, pošlete CV s fotografií na e-mail info@salajna.cz a domluvíme se na
dalším postupu!


