Mogotel – strauji augošs Latvijas uzņēmums, kura pārziņā ir 15 viesnīcu pārvaldīšana (Rīgā, Bauskā un Tallinā), kuplajam darbinieku
pulkam aicina pievienoties spēcīgas personības, kuras vēlas sevi pierādīt viesmīlības jomā un virzīties pa karjeras kāpnēm perspektīvā
uzņēmumā. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 650 darbinieku un piedāvā plašu amatu daudzveidību – strādājot strauji augošā uzņēmumā,
ir iespējama karjeras izaugsme.

Viesnīca Wellton Riverside SPA Hotel aicina savai komandai pievienoties

viesnīcas administratoru/-i!
Mēs Tev uzticēsim:
•
•
•
•
•

Reģistrēt un apkalpot viesus viesnīcas recepcijā;
Atbildēt uz zvaniem un sniegt viesiem nepieciešamo informāciju par viesnīcas pakalpojumiem;
Aizpildīt norēķinu dokumentus;
Veikt datu ievadīšanu viesnīcas vadības sistēmā “Fidelio”;
Nodrošināt viesnīcas viesiem augsta līmeņa servisu.

•
•
•
•
•
•

Latviešu, krievu un angļu valodu pārzināšana augstā līmenī;

Par tevi:
Tev ir iepriekšēja pieredze administratora darbā vismaz viens gads;
Izglītība Tūrisma / Viesnīcas / Ēdināšanas nozarē tiek uzskaitīta kā priekšrocība,
Viesmīlība ir Tava rakstura īpašība
Tu esi atsaucīgs, pozitīvs, kā arī precīzs un atbildīgs
Tev ir vēlme profesionāli pilnveidoties un esi orientēts uz sasniegumiem

Tavi ieguvumi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apmācība darbam ar Fidelio viesnīcu vadības sistēmu (ja Tu to jau pārzini – tā būs Tava priekšrocība);
Veselības apdrošināšana;
Darbinieku bonusi – darbinieku atlaides Wellton, Rixwell un Rija viesnīcās, ceturkšņa prēmijas, u.c.
bonusi;
Iespēja piedalīties dažādos korporatīvos pasākumos;
Karjeras izaugsmes iespējas;
Interesanta, starptautiska darba vide – rūpes par ārvalstu viesiem;
Darbs saliedētā un profesionālā komandā;
Izaicinājumiem pilnu darbu ar lielisku iespēju realizēt sevi.

Atalgojums un darba laiks:
•
•

Bruto atalgojums no 630 EUR līdz 930 EUR;
Pilns darba laiks, darbs dienas un nakts maiņās (no plkst. 8.00 - 20.00 vai 20.00 līdz 8.00)

PIETEIKŠANĀS
Lai pieteiktos vakancei, lūdzu, sūtiet CV latviešu valodā uz e-pastu: cv@mogotel.com līdz 15. janvārim!
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām!

SIA "Mogotel" Jūsu fizisko personu datus apstrādās saskaņā ar Privātuma politiku, ar kuru varat iepazīties www.mogotel.com/privacypolicy.
Ja vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikums ar CV tiktu saglabāts izmantošanai turpmākajā atlasē SIA “Mogotel”, lūdzu pieteikumā norādiet:
Piekrītu, ka mans pieteikums un Curriculum Vitae (CV) tiek saglabāts SIA „ MOGOTEL” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām
atbilstošām vakancēm SIA „MOGOTEL”.

