Entre La Selva del Camp i Vilaplana, Mas del Sord es presenta com
una opció hotelera d’ecoturisme i turisme sostenible perfecte per
gaudir en família. Compte amb precioses vinyes dintre de la finca que
permeten als nostres Aquest entorn ofereix innumerables
possibilitats de trobada amb la naturalesa, cicloturisme, senderisme,
rutes a cavall i diferents camins per explorar els llocs més
interessants de la zona. Tot això es complementa amb una gran
aposta interior per al confort i disseny que converteixen l’allotjament
a Mas del Sord en una experiència rústic-boutique de qualitat.

CV a masdelsord@gmail.com
Marc Samaniego Cruz

Empresa

Mas del Sord

Vacants

1

Funcions

Busquem a un/a estudiant/a polivalent amb idiomes (anglès obligatori) per
treballar aquest Agost a Mas del Sord. Les seves funcions primàries giraran
entorn al restaurant (esmorzars i tarda) i housekeeping durant les sortides.
Tasques en recepció i consergeria seran encomanades si l’estudiant progressa en
els mateixos camps.
Les seves principals funcions seran:
Restaurant: Ajudar a la preparació d’esmorzars, atendre i servir a les taules.
També es farà servei de tarda en el mateix restaurant o a la piscina i sopars.
Nocions de cuina i cocteleria seran ensenyades.
Housekeeping: Ajuda al departament durant les sortides al matí.

Requisits

Recepció: Si l’estudiant/a està interessat/da, s’ensenyarà el funcionament del
programa i la dinàmica en check-in i check-out. Atenció al client i tasques de
consergeria.
Es requereix:
Actitud proactiva i orientada al treball. Flexibilitat per adaptar-se a la tasca
encomanada.
Idiomes. Castellà i anglès obligatoris. Altres idiomes es valorarà positivament.
Experiència en els departaments prèviament esmentats es valorarà
positivament.

Horari
Durada
Salari

Moltes ganes d’aprendre!
Jornada de 48h setmanals, de 8:30 a 12:30 i 18:30 a 22:30 amb 1 dia de descans
setmanal(es podrien fer modificacions amb l’acord del candidat).
Fins al 31 d’Agost. Es podria estendre amb l’acord de les dues parts.
Determinat per el gerent de la companyia, que es posarà en contacte amb el
candidat després de l’entrevista.

