H·TOP HOTELS GROUP, hiszpańska firma – wiodąca w sektorze hoteli
wakacjonalnych, daje do dyspozycji kandydatów, 16 hoteli dogodnie usytuowanych, w
pobliżu najpiękniejszych plaży i kurortów turystycznych - głównych miejsc docelowych
na wybrzeżu Costa Brava (Gerona), Costa Maresme (Barcelona) i Costa Daurada
(Tarragona).
H·TOP HOTELS GROUP poszukuje studentów na praktyki.
H·TOP Hotels może zaoferować studentom interesujące doświadczenie
zawodowe, jak także możliwość polepszenia znajomości języka hiszpańskiego.
Jesteśmy zainteresowani w przyjęciu studentów na okres praktyk od trzech do
sześciu miesięcy.
Poszukujemy studentów ze znajomością języka angielskiego do odbycia praktyk
w różnych departamentach w hotelach naszej sieci: w restauracjach, barach,
kuchniach, recepcjach lub w sekcji animacji.
Znajomość innych języków obcych tj. język hiszpański, francuski, rosyjski lub
niemiecki będzie mile widziana. Znajomość języka hiszpańskiego lub rosyjskiego
będzie brana pod uwagę na praktyki w recepcji hotelowej.

Co możemy zaoferować studentom?


Kwaterunek i utrzymanie: H·Top Hotels daje do dyspozycji studenta bezpłatny,
wspólny kwaterunek z innymi studentami, dopasowany do jego potrzeb, blisko hotelu miejsca praktyk.



Wyżywienie: Śniadanie, obiad i kolacja w programie, w hotelu - miejscu praktyk.



Dojazd: W dniu przyjazdu na praktyki i odjazdu do domu, bezpłatny transport z
lotniska (Barcelona El Prat lub Girona) do miejsca zakwaterowania i z powrotem.



Godziny pracy: 40 godzin w tygodniu z 2 dniami wolnymi.



Opiekę: Każdy student będzie miał w hotelu do swojej dyspozycji opiekuna, który
będzie służył pomocą w przypadku pytań lub wątpliwości praktykanta.



Rekomendacje lub Dyplom praktyki: Pod koniec praktyk, jeżeli ocena dyrekcji hotelu
jest zadowalająca, student otrzyma: zaświadczenie o realizacji praktyk i/lub list
rekomendacyjny, pomocny w inkorporacji na rynek pracy.



Kulturę, folklor i zabawę: W ciągu okresu praktyk, studenci mogą liczyć na jedną
bezpłatną wycieczkę fakultatywną do zamku rycerskiego, by poznać hiszpańską kulturę
i muzykę.

Osoby do kontaktu dla zainteresowanych współpracą z naszą firmą:
Xavier Guri – (Odpowiedzialny za zgłoszenia z obszaru: Hiszpanii, Francji, Niemiec, UK)
@ stagespain@htophotels.com; calidad@htophotels.com
Kinga Sylwia Jabłonka – (Odpowiedzialna za zgłoszenia z obszaru: Polski, Rosji, Czech)
@ calidad.amaika@htophotels.com
Marit Hundesmark – (Odpowiedzialna za zgłoszenia z obszaru: Holandii, Belgii)
@ animaciotophotels@hotmail.com
Tel. + 34 93.766.44.20
Fax + 34 93.769.19.13
Więcej informacji na stronie: www.htophotels.com
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