ACCENT HOTELS

Az Accent Hotels Magyarország egyik legfiatalabb, legszínesebb és
legdinamikusabban fejlődő szállodalánca, amely országszerte 19
szállodát üzemeltet, s immáron Ausztriában is megtalálhatóak vagyunk
2 szállodával.

www.accenthotels.com

„Work hard, play hard”
BUDAPEST
»
»
»
»
»
»
»

12 Revay HotelHHH
Ambra HotelHHHH
Callas House
T62 Hotel DowntownHHH
Monastery Boutique Hotel BudapestHHHH
Regency Suites BudapestHHHH
ROOMbach Hotel Budapest CenterHHH

Kihagyhatatlan budapesti élmények
a belváros szívében.
#nagyvárosipezsgés
#karnyújtásnyiraminden
#érezdmagadotthon
Budapest
gyorgyi.balazs@accenthotels.com
www.accenthotels.com

Budapesti és vidéki szállodáinkban számos feladatkörben
kipróbálhatod magad. Hoteljeinkbe a következő pozíciókba keresünk
munkatársakat: recepciós, reggeliztető, felszolgáló, szobafoglalási
előadó, marketing & sales asszisztens, gondnoknő. A lehetőségekről
e-mailben, a szállodák kapcsolattartóinál érdeklődj! Budapesti
irodánkban bepillantást nyerhetsz a szállodai értékesítés és marketing
folyamataiba, a szállodaüzemeltetés rejtelmeibe.

ACCENT HQ

F iatalos, lendületes, kreatív csapat a
profi szállodaüzemeltetésért.
#Nyugatihozközel
#gondolkodókuckónkisvan
#hasznostudástadunk
1132 Budapest
gyorgyi.balazs@accenthotels.com
www.accenthotelmanagement.com

CLUB HOTEL AM KREISCHBERG

Gyönyörû táj és számtalan kikapcsolódási
lehetôség a sípálya szomszédságában.
#Alpesivakációtélennyáron
#igazistájersíparadicsom
#aktívanatermészetlágyölén
Kreischberg
attila.veres@accenthotels.com
www.kreischberg.accenthotels.com

KÁROLYI-KASTÉLY
HOTEL & RESTAURANT

Páratlan rendezvények és elegancia
távol a város zajától.
#anyugalomoázisa
#aleggyönyörűbbesküvők
#kóstoljunkbeleagrófiéletbe

ART HOTEL SZEGEDHHHH

Modern dina mizmus a Szegedi Dóm
szomszédságában.
#kultúrakifulladásig
#kulinárisélvezetek
#panorámásjacuzzizás
Szeged
hr@arthotelszeged.hu
www.arthotelszeged.hu

Fehérvárcsurgó
zsuzsanna.tar@accenthotels.com
www.karolyikastely.hu

KREINBACHER BIRTOK

A kiváló borok és a tradicionális
pezsgôkészítés kihagyhatatlan
helyszíne.
#Somlógyöngyszeme
#kortársépítészetremeke
#amiszemszájnakingere
Somlóvásárhely
kitti.maul@accenthotels.com
www.kreinbacher.accenthotels.com

HOLIDAY HOTEL CSOPAK

Balatoni vakáció a magyar tenger egyik
legszebb strandjánál.
#riviéraabalatonon
#csaksemmifeszengés
#édestölcsérbenadhatom
Csopak
gyorgyi.balazs@accenthotels.com
www.holidayhotelcsopak.hu

AMBIENT HOTEL
& AROMASPAHHHH

Felejthetetlen wellnessélmények a
Mecsek festôi völgyében.
#távolavároszajától
#illatszállodárólhallottálmár
#lélegezzmélyeketazegészségvölgyében
Komló-Sikonda
igazgato@ambienthotel.hu
www.ambienthotel.hu

COLOSSEUM HOTELHHHHSUPERIOR

Négycsillagos wellness élmény
karnyújtásnyira Szegedtôl.
#wellnessezésházonbelüléskivül
#családiharmóniamindenkorosztálynak
#halakvadaksmindenjófalat
Mórahalom
hr@colosseumhotel.hu
www.colosseumhotel.hu

BEST WESTERN PLUS
LAKESIDE HOTELHHHH

BALNEO HOTEL ZSORI
THERMAL & WELLNESS

GOTTHARD THERME
HOTEL & CONFERENCEHHHH

Modern stílus és professzionális
rendezvényszervezés Székesfehérváron.

Wellness- és konferenciaszolgált atások a
méltán híres Zsóry-fürdôn.

Mediterrán hangulat és három ország
gasztronómiája az Ôrség kapujában.

#tópartigastrobistro
#mégkosarazunkis
#gyerevelemcsónakázni

#gyógyvizespihenés
#itthonotthonmatyóföldön
#budapesttőlcsakegyóra

#határtalanulahatármentén
#őrségicsavargások
#pihenjünkaktívan

Székesfehérvár
penzugy@lakesidehotel.hu
www.lakesidehotel.hu

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODAHHH SUPERIOR

Üzleti utak hangulatos helyszíne a
Gödöllôi Királyi Kastélytól néhány lépésre.
#Sissivoltaszomszédunk
#szecesszióbanotthon
#bálozósrendezvények
Gödöllő
gm@ekhotel.hu
www.ekhotel.hu

Mezőkövesd
titkarsag@balneohotel.hu
www.balneohotel.hu

BONVITAL WELLNESS
& GASTRO HOTEL
HÉVÍZHHHHSUPERIOR

Modern kulináris trendek és exkluzív
wellness Hévíz felnôttbarát
szállodájában.
#Hévízarégiújtrend
#párosanszépazélet
#gasztrománc
Hévíz
administration@bonvital.hu
www.bonvitalhotel.hu

Szentgotthárd
cecilia.olasz@accenthotels.com
www.gotthardhotel.hu

TELEKOM HOTEL

Aktív kikapcsolódási lehetôségek és
wellness szolgált atások a Balaton partján.
#várjukazegészcsaládot
#meetingeljabalcsiparton
#tökéleteskonferenciák
Balatonkenese
bogarka.olah@accenthotels.com
www.telekomhotel.hu

