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ZATRUDNIMY 

NA STANOWISKO: RECEPCJONISTKA 

MIEJSCE PRACY: Domy Letniskowe Mamry malowniczo położony w sercu Mazur ośrodek wypoczynkowy 

nad jeziorem Mamry otwarty cały rok. Oferuje gościom komfortowy wypoczynek w 16 

domach wakacyjnych w stylu skandynawskim i parę apartamentów. 

Ośrodek wypoczynkowy położony na półwyspie posiada powierzchnię 17 hektarów,  

dysponuje również portem (dla 25 jachtów) oraz regionalną restauracją Góra Wiatrów z 

pięknym ogrodem.  

Na terenie ośrodka oferujemy wczasowiczom , również zagranicznym, bogaty program, 

rekreacyjny, taki jak narty wodne, kajaki, łódki, rowery. 

W zależności od pory roku ekipa w recepcji liczy do 2 osób. 

OPIS STANOWISKA: 1. Przyjazny i profesjonalny wygląd podczas opieki nad gośćmi w recepcji i na terenie 

kompleksu wypoczynkowego  

2. Przetwarzanie prostej korespondencji dotyczącej zapytań rezerwacyjnych i rezerwacji  

3. Wsparcie kierownictwa w zadaniach administracyjnych  

4. Komunikacja i koordynacja z pozostałymi obszarami obiektu (kuchnia, obsługa, domki 

letniskowe, port itp.)  

5. Koordynacja i współpraca z całym personelem w recepcji  

6. Zakwaterowanie i od kwaterowanie gości 

7. Pomoc i wsparcie dla sprawnego przebiegu imprez firmowych lub uroczystości 

rodzinnych 

WYMAGANIA/ 

OCZEKIWANIA: 

1. Mile widziane szkolenie w szkole turystycznej lub porównywalne szkolenie 

2. Co najmniej jeden lub dwa sezony doświadczenia zawodowego w tej lub 

porównywalnej dziedzinie  

3. Rozumienie jakości i odpowiedzialności  

4. Opanowanie i odpowiedzialność podczas trudnych sytuacji 

5. Rzetelność i elastyczność oraz wysoka motywacja do pracy  

6. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego, np. angielskiego lub niemieckiego (w 

stopniu komunikatywnym)  

7. Umiejętności komunikacyjne  

8. Umiejętność w korzystaniu z popularnych aplikacji komputerowych i mediów 

społecznościowych 

OFERUJEMY: - Przyjazna atmosfera i miejsce w pracy 

- Umowa o pracę na czas określony 

- Zróżnicowana praca z miłym zespołem i miłymi międzynarodowymi gośćmi  

- Atrakcyjne wynagrodzenie 

- Terminowo wypłacana pensja 

- Regularne szkolenia i dalsze możliwości kształcenia 


