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 Hotel***
Ambra Hotel****
Callas House
Monastery Boutique Hotel Budapest****
Regency Suites Budapest****
ROOMbach Hotel Budapest Center***

„A bárban a sarkon, ha leszáll az éj, igen,
Budapest éj jel mindig másról mesél…”
#nagyvárosipezsgés
#karnyújtásnyiraminden
#élménygyűjtésfelsőfokon
#érezdmagadotthon
#idemégvisszatérek
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!
Központi irodánkban bepillantást nyerhetsz a szállodai értékesítés
és marketing folyamataiba, a szállodaüzemeltetés rejtelmeibe.
Csatlakozz hozzánk, és legyél egy fiatalos, lendületes és kreatív
csapat tagja, ahol unatkozni sosem fogsz!
#accenthotels
#accentvagyunk
#hotelstartup
#tanuljnálunk
#játsszdolgozzutazz

ACCENT HQ

„Work hard, play hard"
#Nyugatipályaudvarhozközel
#jókedvűésproficsapat
#hasznostudástadunk
#trendiiroda
#gondolkodókuckónkisvan
1132 Budapest
gyorgyi.balazs@accenthotels.com
www.accenthotelmanagement.com

KÁROLYI-KASTÉLY HOTEL
& RESTAURANT

ART HOTEL SZEGEDHHHH

„A szerelem az egyetlen lélekdonor…”

„Színezd újra, színezd újra!
Az életet, ha megfakulna…”

#anyugalomoázisa
#kikapcsoltam
#aleggyönyörűbbesküvők
#nemzetközirendezvények
#kóstoljbeleagrófiéletbe

#abelvárosszívében
#kultúrakifulladásig
#rendezvényekbenjókvagyunk
#kulinárisélvezetek
#panorámásjacuzzizás

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

KREINBACHER BIRTOK

„Gargalizáld, gargalizáld, a borból a
minôséget gargalizáld…”
#Somlógyöngyszeme
#imádjukaborokat
#hogyankészülapezsgő
#kortársépítészetremeke
#amiszemszájnakingere
Somlóvásárhely
administration@kreinbacher.hu
www.kreinbacher.accenthotels.com

Szeged
allas@arthotelszeged.hu
www.arthotelszeged.hu

„Valami van a levegõben, valami, ami
éj jel összerak…”
#távolavároszajától
#illatszállodárólhallottálmár
#csakamecsek
#csendhangjai
#lélegezzmélyeketazegészségvölgyében
Komló-Sikonda
info@ambienthotel.hu
www.ambienthotel.hu

COLOSSEUM HOTELHHHHSUPERIOR

„Úszkálunk, ütött az óra, hurrá
nyaralunk, és nincsen záróra…”
#wellnessházonbelüléskívül
#lovaskocsikáznimentem
#családiharmóniamindenkorosztálynak
#párosrelax
#halakvadaksmindenjófalat
Mórahalom
titkarsag@colosseumhotel.hu
www.colosseumhotel.hu

BEST WESTERN PLUS
LAKESIDE HOTELHHHH

BALNEO HOTEL ZSORI
THERMAL & WELLNESSHHHH

GOTTHARD THERME
HOTEL & CONFERENCEHHHH

„Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzel, kelsz,
fekszel…”

„Ha meguntam, hogy mindig itt legyek,
majd utazgatok, mert utazni élvezet…”

„Most ledobok, mindent, ami gátol
Lelépek, hogy többet lássak a világból…”

#királyokvárosa
#frissekésmodernekvagyunk
#tópartigastrobistro
#mégkosarazunkis
#gyerevelemcsónakázni

#gyógyvizespihenés
#itthonotthonmatyóföldön
#konferenciázásbóljeles
#budapesttőlcsakegyóra
#mutimiteszel

#határtalanulahatármentén
#háromországegyutazás
#őrségicsavargások
#pihenjünkaktívan
#mediterránfeeling

Székesfehérvár
penzugy@lakesidehotel.hu
www.lakesidehotel.hu

OROSZLÁNOS BORHOTEL
& ÉTTEREM

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODAHHH SUPERIOR

„And I will give to you summer wine,
oh summer wine.”

„Te vagy a legnagyobb hõs a világon: én
a király nõd és te a királyom…”

#csendésnyugalomfellegvára
#bennedislakozikegyoroszlán
#gasztromantika
#fedezdfelborainkat
#dűlőtúráramentem

#mindigaközpontban
#Sissiaszomszédunk
#szecesszióbanotthonvagyunk
#bálozósrendezvények
#üzletipartnerekaköbön

Tállya
karrier@oroszlanos.hu
www.oroszlanos.hu

AMBIENT HOTEL
& AROMASPAHHHH

Gödöllő
fom@ekhotel.hu
www.ekhotel.hu

Mezőkövesd
titkarsag@balneohotel.hu
www.balneohotel.hu

BONVITAL WELLNESS
& GASTRO HOTEL
HÉVÍZHHHHSUPERIOR

„I’m gonna make the great escape
Go on a little getaway…”
#Hévízarégiújtrend
#felejtsdelasztereotípiákat
#párosanszépazélet
#wellnessezésexkluzivan
#gasztrománc
Hévíz
zsofia.partos@accenthotels.com
www.bonvitalhotel.hu

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

TELEKOM HOTEL

„Napozni ott szeretek a homokon…”
#meetingeljabalcsiparton
#tökéleteskonferenciák
#rendezvényektárháza
#sohasemunatkozunk
#wellnessezniislehet
Balatonkenese
viktoria.tahy@accenthotels.com
www.telekomhotel.hu

