ACCENT HOTELS

KERESSÜK SZÁLLODÁINK
NÉLKÜLÖZHETETLEN TAGJÁT:

Ausztria
BUDAPEST
»
»
»
»
»
»

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

TÉGED!
Ha felkészültél, nincs más dolgod, mint

jelentkezni a meghirdetett pályakezdő
pozícióink valamelyikére, mi
pedig az alábbiakat biztosítjuk számodra:

Magyarország

NÁLUNK

MEGTANÍTJUK

Kihagyhatatlan budapesti élmények
a belváros szívében.

A SZAKMA
CSÍNJÁT-BÍNJÁT

#belvárosipezsgés
#élménygyűjtésfelsőfokon
#végetnemérőnappalokéséjszakák
#művészetéskultúrabármerrenézel

KIBONTAKOZHATSZ,
MEGCSILLOGTATHATOD
SZAKTUDÁSODAT ÉS
TEHETSÉGEDET,
AMIT MI
ELISMERÜNK

INNOVATÍV,

JÓFEJ ÉS MOTIVÁLT
KOLLÉGÁKKAL
DOLGOZHATSZ,
AKIK MINDENBEN
TÁMOGATNAK

Budapest
gyorgyi.balazs@accenthotels.com
www.accenthotels.com

#accenthotels
#hotelstartup
#dinamikusfejlődés
#játsszdolgozzutazz

A lehetőségekről a szállodák kapcsolattartóinál e-mailben
érdeklődhetsz. Budapesti irodánkban testközelből ismerkedhetsz
meg a szállodai értékesítés és marketing folyamataival, valamint
az üzemeltetést rejtelmeivel.

ACCENT HQ

F iatalos, lendületes, kreatív csapat a
profi szállodaüzemeltetésért.
#mindencsakegylépésre
#egységbenazerő
#jókedvésszaktudás
#nemaradjle
1132 Budapest
gyorgyi.balazs@accenthotels.com
www.accenthotelmanagement.com

CLUB HOTEL AM KREISCHBERG

Gyönyörû táj és számtalan kikapcsolódási
lehetôség a sípálya szomszédságában.

VELÜNK

www.accenthotels.com

Az Accent Hotels a magyar szállodaipar meghatározó szereplője
és egyben Magyarország egyik legfiatalabb, legszínesebb és
legdinamikusabban fejlődő szállodalánca, amely országszerte 18
szállodát üzemeltet, s immáron Ausztriában is megtalálhatóak
vagyunk 2 egységgel. Lehetőséget biztosítunk számodra, hogy
mind a fővárosi, mind pedig vidéki szállodáinkban a számodra
legszimpatikusabb feladatkörben szerezz tudást és élményeket.
Hoteleinkben az alábbi részlegek munkáját ismerheted meg: sales
& marketing, szobafoglalás, recepció, étterem, konyha, wellness &
spa, housekeeping, műszak.

NAGYOT ÁLMODHATSZ,
HISZEN A HATÁR A
CSILLAGOS ÉG

#Stájerországszíve
#alpesitáj
#élvezetekcsúcsa
#alegjobbsípályák
Kreischberg, Ausztria
attila.veres@accenthotels.com
www.kreischberg.accenthotels.com

COLOSSEUM HOTELHHHH

Négycsillagos wellness élmény
karnyújtásnyira Szegedtôl.
#wellnesseznijó
#ízekkavalkádja
#relaxálazegészcsalád
#fedezzükfelmórahalmot

Mórahalom
hr@colosseumhotel.hu
www.colosseumhotel.hu

ART HOTEL SZEGEDHHHH

Modern dina mizmus a Szegedi Dóm
szomszédságában.
#belvárosipanoráma
#cooltúra
#fergetegesrendezvények
#finométkek

Szeged
hr@arthotelszeged.hu
www.arthotelszeged.hu

HOLIDAY HOTEL CSOPAK

Riviéra a Balatonon
#abalatonlegszebbstrandja
#édestölcsérbenadhatom
#akékötvenárnyalata
#csaksemmifeszengés

Csopak
info@holidayhotelbalaton.hu
www.holidayhotelcsopak.hu

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODAHHH SUPERIOR

BEST WESTERN PLUS
LAKESIDE HOTELHHHH

GOTTHARD THERME
HOTEL & CONFERENCEHHHH

Üzleti utak hangulatos helyszíne a
Gödöllôi Királyi Kastélytól néhány lépésre.

Modern stílus és professzionális
rendezvényszervezés Székesfehérváron.

Mediterrán hangulat és három ország
gasztronómiája az Ôrség kapujában.

#Gödöllőcsakrádvár
#szecessziósgyöngyszem
#bálteremnemcsakelsőbálozóknak
#zöldszállodavagyunk

#csónakázzunkegyütt
#konferenciaatóparton
#városiharmónia
#akirályokvárosa

#alegnyugatibbmagyarváros
#határtalankikapcsolódás
#wellnesskicsiknekésnagyoknak
#vendéglátásfelsőfokon

Székesfehérvár
penzugy@lakesidehotel.hu
www.lakesidehotel.hu

Gödöllő
gm@ekhotel.hu
www.ekhotel.hu

AMBIENT HOTEL
& AROMASPAHHHH

KENESE BAY GARDEN
RESORT & CONFERENCE

Felejthetetlen wellnessélmények a
Mecsek festôi völgyében.

Aktív kikapcsolódási lehetôségek és
wellness szolgált atások a Balaton partján.

#mecsekcsodái
#azelsőillatszálloda
#azegészségvölgye
#feltöltődésmesterfokon

Komló-Sikonda
igazgato@ambienthotel.hu
www.ambienthotel.hu

KÁROLYI-KASTÉLY
HOTEL & RESTAURANT

#várabalaton
#vízpartimeeting
#feledhetetlenélmények
#páratlankörnyezet

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

BONVITAL WELLNESS
& GASTRO HOTEL
HÉVÍZHHHHSUPERIOR

Modern kulináris trendek és exkluzív
wellness Hévíz felnôttbarát szállodájában.
#Hévízbüszkesége
#bisztrózzvelünk
#lépjkiakonvenciókból
#testilelkiharmónia

Balatonkenese
bogarka.olah@accenthotels.com
www.kenesebaygarden.hu

Hévíz
administration@bonvital.hu
www.bonvitalhotel.hu

KREINBACHER BIRTOK

HOTEL NARÁD & PARKHHHH

Páratlan rendezvények és elegancia
távol a város zajától.

A kiváló borok és a tradicionális
pezsgôkészítés kihagyhatatlan
helyszíne.

Természet csúcsra járatva

#történelemtestközelből
#botanikaiséták
#fejérmegyeékszerdoboza
#varázslatosesküvők

#mesésdűnék
#designszobák
#gourmetfalatok
#boréspezsgőmámor

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

Somlóvásárhely
kitti.maul@accenthotels.com
www.kreinbacher.accenthotels.com

#fentamagasban
#Mátragyöngyszeme
#négyévszakcsodája
#síeljitthon

Mátraszentimre
aron.potucsek@accenthotels.com
www.hotelnaradpark.hu

