
Căutăm o colegă (un coleg), gazdă primitoare, în echipa noastră.

Jobul? Recepţioneră (Recepţioner) 

Ești o persoană energică și cu o atitudine pozitivă, îţi place coîmunicarea și 
interacţiunea cu oamenii într-un mediu de lucru dinamic? Îţi dorești un loc de 
muncă unde poţi acumula experienţă, învăţând de la o echipă de profesioniști, 
într-o locaţie cu facilităţi premium? 

Vino în echipa noastră! Noi suntem CastelNor Hotel & SPA, un resort de 4* cu 
facilităţi și dotări de top, situat în Păltiniș. Locaţia noastră de ospitalitate dispune 
de 28 de camere de cazare, bar, restaurant, sală de conferinţe, SPA dotat cu 
piscină interioară și exterioară, saune, jacuzzi etc. 

Căutăm un coleg sau o colegă eficient/ă, activ/ă și atent/ă la detalii care reușește 
să își organizeze activitatea proprie pentru postul de recepţioner/ă.  Candidatul 
ideal este absolvent  sau viitor absolvent al unei forme de învăţământ superior, 
are cunoștinţe foarte bune de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) și 
reușește să comunice bine în limba engleză (scris și vorbit) - nivel mediu.

OFERIM 
TRANSPORT



Dacă acest anunţ te încântă, te invităm să ne contactezi 
la  sau la *.cariere@castelnor.ro  0721.600.900
* CV-urile pot fi trimise și pe Whatsapp la numărul menţionat mai sus.

Ne dorim ca tu:
Să fii absolvent sau viitor absolvent al unei forme de învăţământ superioare;
Să ai cunoștinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel);
Să poţi comunica în limba engleză (scris/vorbit) - nivel mediu;
Să ai abilităţi foarte bune de comunicare, negociere și organizare;
Să ai capacitatea de a lua decizii rapide, eficiente și responsabile;
Să ai o prezenţă agreabilă, amabilitate, atitudine pozitivă, spirit de observaţie, 
atenţie la detalii și flexibilitate.

Principalele tale responsabilităţi vor fi: 
Întâmpinarea oaspeţilor;
Efectuarea operaţiunilor de cazare (check in / out) în sistemul de gestiune 
hotelieră;
Informarea oaspeţilor hotelului cu privire la facilităţile hotelului;
Oferirea informaţiilor cu privire la obiectivele turistice;
Încasarea tarifului pentru cazare.

Pentru acestea îţi oferim:
Contract de muncă pe termen nedeterminat;
Un salariu competitiv, în funcţie de nivelul de calificare și experienţă;
Tichete de masă;
Prime și bonusuri în funcţie de performanţă;
Oportunităţi de training - formare profesională, 
Transport gratuit zilnic asigurat între Sibiu - Păltiniș (și retur). 



ROOMS RESTAURANT

THE POOL

SPA

LOUNGE FITNESS

PASSPORT TO COMFORT


