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Accent Központ
Az Accent Hotels Magyarország egyik legfiatalabb, legszínesebb és 
legdinamikusabban fejlődő szállodalánca, amely országszerte 16 
szállodát üzemeltet a klubhoteltől egészen az ötcsillagos kategóri-
áig. Központi irodánkban napi szintű szakmai támogatást nyújtunk 
szállodáinknak mind értékesítés és marketing, mind pedig üze-
meltetési területen. Jövőbeli gyakornokunk bepillantást nyerhet a 
központi és a szállodai értékesítés folyamataiba, a marketing és pr 
tevékenység hatékony szervezésébe, a szállodai és központi web- 
valamint közösségi oldalak tartalmi és informatikai működésébe és 
a komplex szállodaüzemeltetés rejtelmeibe. Lendületes és kreatív 
csapatunk, illetve a jó hangulatú munkakörnyezet mind-mind tá-
mogatják a hatékony munkavégzést. Kivételes teljesítmény esetén 
gyakornokainknak lehetőséget biztosítunk, hogy karrierjüket cég-
csoportunkon belül építhessék tovább.
Munkavégzés helye: 1136 Budapest 
Jelentkezés: gyorgyi.balazs@accenthotels.com
https://accenthotels.com

Hotel Ambra
A szálloda Budapest központjában, egy csendes, macskaköves ut-
cában található csupán pár perc sétára a világörökség részét képező 
Andrássy úttól, az Operaháztól, a zsidó negyedtől és a Liszt Ferenc 
tértől. Gyakornokaink minden munkafolyamatot (szobafoglalás, 
recepciós teendők, HK gondnoki feladatok, reggeliztetés) meg-
ismerhetnek a munkavégzés során, a gyakorlat végére komplex 
képet kapnak arról, hogy az egyes részfeladatok hogyan épülnek, 
illetve hatnak egymásra egy szálloda működésében. A gyakorno-
kok megismerhetik az Accent Hotels sztenderdjeit, valamint a BEST 
WESTERN nemzetközi szállodalánc elvárásait is egyben.Kiemelt fi-
gyelmet fordítunk gyakornokaink képességeinek, erősségeinek fel-
térképezésére, így számukra egyénre szabott feladatokat is adunk. 
Az elmúlt években több gyakornokból munkavállaló lett szállo-
dánkban az iskolai tanulmányai befejeztével.
Munkavégzés helye: 1077 Budapest
Jelentkezés: director@hotelambra.hu
https://ambra.accenthotels.com

Ambient Hotel & Aroma SPA
Az Ambient Hotel Magyarország első illatszállodája, amely a Dél-
dunántúli turisztikai régióban, Pécstől 19 kilométerre helyezkedik 
el a Mecsek festői völgyének egyedi mikroklímájára építve. Vendé-
geink számára a legnagyobb vonzerőt termálvizes medencéink, 
szaunaparkunk, speciális mikroklímánk és a természet közelsége je-
lenti. A nagy kiterjedésű erdőnek köszönhetően a levegő relatív pá-
ratartalma 60-80%, tiszta, füst- és pormentes. A légnyomásváltozás 
viszonylag csekély, ezért is nevezik a sikondai völgyet az egészség 
völgyének. Olyan agilis gyakornok kollégákat keresünk, akik munka-
végzésükkel hatékonyan hozzájárulnak vendégeink elégedettségé-
hez, rugalmasságuk, figyelmességük, segítőkészségük, precizitásuk 
által.
Munkavégzés helye: 7300 Komló-Sikonda
Jelentkezés: igazgato@ambienthotel.hu
https://ambient.accenthotels.com

Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness
A Balneo Hotel Zsori Mezőkövesden található; az egyik legjobb 
hatásfokú gyógyvízzel rendelkező Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
szomszédságában, az UNESCO Szellemi Világörökségnek számító 
Matyó népművészet fellegvárában.  A Balneo Hotel Zsori wellness 
részlegén 4 medence található, emellett vendégeink a szaunavilág 
és a fitness terem szolgáltatásait is élvezhetik. Gyakornokaink négy-
csillagos szállodai környezetben szerezhetnek a későbbiekben jól 
hasznosítható tapasztalatot a munka világában, melyhez kollégáink 
minden támogatást megadnak. Munkatársainknak kiemelkedő tel-
jesítmény esetén, hosszútávon előrelépési lehetőséget biztosítunk.
Munkavégzés helye: 3400 Mezőkövesd
Jelentkezés: titkarsag@balneohotel.hu
https://balneo.accenthotels.com

Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz
2017 tavaszán új színfolttal gazdagodik a hévízi szállodák köre. A 
Bonvital Wellness & Gastro Hotel, Hévíz legújabb, négycsillagos 
szállodája exkluzív belső terekkel és modern gasztronómiával vár-
ja a pihenni vágyókat. A wellness szálloda 90 tágas és kényelmes 
szobával valamint lakosztállyal, hévíz sétálóutcájában helyezkedik 
el, a Tófürdőtől mindössze néhány lépésnyire. A wellness részleg 
számos rekreációs és preventív szolgáltatással, különleges látvány 
sóbarlanggal és házilag készített, egészséges, frissítő italokkal várja 
a vendégeket. A szálloda Brix Bistro-ja modern gasztronómiával, a 
legújabb trendeknek megfelelő kulináris élményekkel színesíti Hé-
víz éttermi kínálatát. A Bistro-ban esténként élő zene, tematikus es-
tek és borvacsorák várják az ízek szerelmeseit.
Munkavégzés helye: 8380 Hévíz
Jelentkezés: nikoletta.kovacs@accenthotels.com
https://bonvitalhotel.hu

Art Hotel Szeged
Az Art Hotel Szeged a belvárosban, közvetlenül a Dóm térre nyíló 
Somogyi utcában várja a színházrajongó, városlátogató, művésze-
teket, vízi sportokat kedvelő és üzleti utazó vendégeket. Méltán 
lehetünk büszkék arra, hogy szállodánk a tavalyi évben felkerült a 
TripAdvisor által rangsorolt 25 legkedveltebb szálloda közé, a 2 vidé-
ki szálloda egyikeként. A belvárosban található, nemzetközi szinten 
is versenyképes szállodánk mind megjelenésében, mind belsőépí-
tészeti megoldásaival is illeszkedik Szeged műemléki környezetébe. 
Azok jelentkezését várjuk, akik egy életre szóló hivatásnak tekintik 
szakmájukat, akik az elvárt alapkövetelményeken túl, önerőből is 
képzik magukat. 2013-as nyitásunk óta több olyan gyakornok útját 
kísértük végig, akik vagy nálunk kerültek felelős beosztásba, vagy 
más, kiemelkedően színvonalas szálláshelyen találták meg számí-
tásaikat.
Munkavégzés helye: 6720 Szeged
Jelentkezés: hr@arthotelszeged.hu
https://artszeged.accenthotels.com

Colosseum Hotel
A mórahalmi Colosseum az egyik legnívósabb vidéki wellness hotel, 
amely egész évben kiemelkedő vendégforgalommal rendelkezik. A 
szálloda közel van az ország egyik különleges turisztikai központjá-
hoz, Szegedhez, ami tömegével vonzza a különböző érdeklődésű 
turistákat, elsősorban a hazai és a szerb vendégkört. Továbbá a szál-
loda közvetlenül kapcsolódik a mórahalmi termálfürdőhöz, ami által 
még különlegesebbé válik a látogatók számára. A Colosseum Hotel 
besorolása négycsillag superior, ami garanciát jelent a szolgáltatás 
páratlanul magas minőségére. Annak, aki meg szeretné tanulni, 
tapasztalni, hogy milyen a kiváló szerviz, ez a megfelelő gyakorlati 
hely. Csapatunk képzett és motivált, munkatársaink kiemelt figyel-
met fordítanak a fiatal kollégák szakmai fejlesztésére.
Munkavégzés helye: 6782 Mórahalom
Jelentkezés: titkarsag@colosseumhotel.hu
https://colosseum.accenthotels.com
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egy valóban kellemes munkakörnyezetben és egy fiatalos, energikus 
csapatban. Az Erzsébet Királyné Szállodában a pályakezdők megis-
merhetik valamennyi szállodai részleg működését (Front Office, Back 
Office, Housekeeping), mivel azok nem különülnek el nagymértékben 
egymástól, emellett bepillantást nyerhetnek a rendezvényszervezés 
egyes folyamataiba is. Olyan bátor és lelkes gyakornokok jelentkezését 
várjuk, akik nem ijednek meg a váratlan helyzetektől, szeretnek kom-
munikálni és kreatív ötleteikkel hozzájárulnak a szálloda csapatának 
erősítéséhez.
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő
Jelentkezés: gm@ekhotel.hu
https://erzsebetkiralyne.accenthotels.com

Best Western Plus Lakeside Hotel
A Székesfehérváron található, 2015 tavaszán megnyílt négycsillagos 
szállodánk kiváló helyszín nem csak a vendégek, de a tapasztalni vágyó 
gyakornokok számára is. A szálloda az egykori csónakázó tó területén, 
nyugodt környezetben helyezkedik el. Három multifunkcionális kon-
ferenciaterme kiválóan alkalmas workshopok, tréningek, konferenciák 
lebonyolítására, akár 120 főig. A modern, letisztult stílusú 86 szobás vá-
rosi szálloda remek lehetőséget nyújt a szabadidős turizmus, valamint a 
rendezvényszervezés és az üzleti turizmus területének és munkafolya-
matainak megismerésére. Szállodánk étel- és italkínálatát bárja és egy 
modern stílusban berendezett, tóra néző étterem biztosítja. 2016-ban 
megnyitott a szálloda melletti 450 fős sport- és rendezvénycsarnok, 
amely a Magyar Kosárlabda Szövetség hivatalos képzési helyszíne. 
Gyakornokaink számára lehetőséget kínálunk több munkaterületbe 
való betekintésre is.
Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár
Jelentkezés: penzugy@lakesidehotel.hu
https://lakeside.accenthotels.com

Károlyi-Kastély Hotel & Restaurant
19. századi kastélyunk a Bakony ölelésében, természetvédelmi övezet-
ben fekszik, messze a város zajától, zsúfoltságától. A 6000 m2-es kas-
tély egyaránt alkalmas konferenciák, csapatépítő tréningek, esküvők, 
családi napok megrendezésére. Munkatársaink és gyakornokaink a 
konferenciákon és csapatépítő tréningeken túl további tapasztalato-
kat szerezhetnek és kapcsolatokat építhetnek nemzetközi kulturális 
rendezvényeink (zenei napok, komolyzenei koncertek, hangversenyek, 

kiállítások, korabeli bálok és fesztiválok, gasztronómiai rendezvények) 
szervezése során. Kiemelkedő teljesítmény esetén kollégáinknak előre-
lépési lehetőséget biztosítunk.
Munkavégzés helye: 8052 Fehérvárcsurgó
Jelentkezés: zelei.greta@karolyikastely.hu
https://karolyikastely.accenthotels.com

Telekom Hotel Balatonkenese
Három hektár parkosított területen, közvetlenül a Balaton partján fek-
szik a Telekom Hotel Balatonkenese. Szállodánk különálló konferencia-
központja tökéletes helyszíne szakmai rendezvényeknek, tréningek-
nek, csapatépítéseknek, a pihenni vágyók számára ugyanakkor aktív 
kikapcsolódási lehetőségeket, wellness szolgáltatásokat és gasztronó-
miai különlegességeket kínálunk. Szállodánk Budapesttől mindössze 1 
óra autóútra található, illetve könnyen megközelíthető tömegközleke-
déssel is.Gyakornokainknak vízparti miliőben, modern munkahelyi kör-
nyezetben történő munkavégzési lehetőséget ajánlunk, illetve több 
munkaterület megismerésére is alkalmat biztosítunk. Gyakornokaink 
számára a segítőkész kollégák illetve a motivált vezetők minden támo-
gatást megadnak ahhoz, hogy a munkavégzés a lehető leggördüléke-
nyebb legyen. A munkatársak figyelemmel kísérik az újonnan érkezők 
beilleszkedését is, ami nagyban hozzájárul a hatékonysághoz. Ezen túl 
lehetőséget biztosítunk cégcsoporton belüli crosstrainingeken való 
részvételre, illetve a kiválóan teljesítő gyakornokainknak munkalehe-
tőséget, előrelépési lehetőséget kínálunk szállodáinkban országszerte.
Munkavégzés helye: 8174 Balatonkenese
Jelentkezés: bogarka.olah@accenthotels.com
https://telekomhotel.accenthotels.com

Greenfield Hotel Golf & Spa
A Vas megyei Bükfürdőn található négycsillag superior szállodánk egy 
Magyarországon egyedülálló termékkombinációt nyújt nemcsak a 
vendégek, de a tapasztalni vágyó gyakornokok számára is. A 207 szo-
bás szállodakomplexum ugyanis wellness-, golf- és konferenciaszállo-
da egyben, így kiváló lehetőséget nyújt mind a gyógy- és egészség-
turizmus, szabadidős és sportturizmus, valamint rendezvényszervezés 
és üzleti turizmus területének és munkafolyamatainak megismerésére. 
A szállodát körülöleli a gyönyörűen karbantartott, nemzetközileg elis-
mert 18 lyukú championship golfpálya. 3.500 m2-es Spa részlegünk-
ben 6 medence és egy exkluzív wellness központ kapott helyett. 6 

multifunkcionális konferenciatermünk kiválóan alkalmas workshopok, 
tréningek, konferenciák lebonyolítására, akár 290 főig. Szállodánk all 
inclusive étel- és italkínálatát 3 bár és egy modern stílusban berende-
zett, golfpályára néző étterem biztosítja.
Munkavégzés helye: 9740 Bükfürdő
Jelentkezés: reka.kutasi@greenfieldhotel.net
https://greenfield.accenthotels.com

Gotthard Therme Hotel & Conference
A négycsillagos szálloda az Őrség kapujában, a magyar-osztrák-szlovén 
határok találkozásánál Szentgotthárdon, mediterrán hangulatú fürdő-
vel és három ország gasztronómiáját bemutató konyhával várja vendé-
geit. A szállodának 148 szobája, egy étterme és egy bárja van és a szál-
lodából közvetlen átjárással megközelíthető a mediterrán hangulatú 
St.Gotthard Spa & Wellness, a mintegy 1500 m2 vízfelületével, különle-
ges csúszdáival, pezsgőfürdőivel, szaunáival, klasszikus római fürdőso-
rával, sportolási lehetőségekkel és wellness kezelésekkel.Olyan fiatalok 
jelentkezését várjuk, akik szívesen tanulnak a tapasztalt kollégáktól, akik 
szeretnének egy fiatalos, lendületes csapat tagjaként mindent elsajátí-
tani amit a szállodaszakmában tudni érdemes. 
Munkavégzés helye: 9970 Szentgotthárd
Jelentkezés: adam.kiraly@gotthardhotel.hu
https://gotthard.accenthotels.com

Kreinbacher Birtok
Kreinbacher József 2002-ben alapította a birtokot és vásárolta meg az 
első dűlőket a Somló hegyen. 2003 óta folyamatos az ültetvények új-
ratelepítése és a szőlészet, a birtok fejlesztése is. A borászat mára mint-
egy 40 hektáron gazdálkodik és évente további 20 hektárról szüretel. A 
birtok specialitása a csend, amelybe mind a hosszú hétvégére érkezők, 
mind a rövidebb borvidéki kirándulásra vagy birtoklátogatásra indu-
lók belekóstolhatnak.A szobák, a lakosztály és a kétlégterű apartman 
kialakítása a Birtok filozófiáját követi, a jellemző modern architektúra 
megtartásával, de a hagyományos értékeket is közvetítve. A belső terek 
közvetlen hangulatát a szőlő és a hegy látványa hozza még közelebb 
a természethez.A kóstolóteremben 60, a központi épületben akár 120 
főig tudunk helyet biztosítani rendezvények számára.
Munkavégzés helye: 8481 Somlóvásárhely
Jelentkezés: kitti.maul@accenthotels.com
https://kreinbacher.accenthotels.com

ROOMbach Hotel Budapest Center
A ROOMbach Hotel 2014 tavasza óta működő, szokatlan és bohém 
szálloda a belváros szívében, egy nyüzsgő kulturális, zenei és művészeti 
negyedben, mely egész évben biztosítja a helyszín eleven és lendüle-
tes atmoszféráját. Szállodánk a nagy érdeklődés következtében dina-
mikusan bővült, a szobaszámot 2015-ben 51-ről 100-ra növeltük. A ház 
jó adottságait, nívós szolgáltatásait, multifunkcionális, fiatal és dinami-
kus csapatának színvonalas tevékenységét kiváló vendégértékelései is 
visszaigazolják.Gyakornokainknak - érdeklődés esetén - lehetőséget 
biztosítunk, hogy beleláthassanak a szálloda összes részlegének mun-
kájába (pl. housekeeping, sales, pénzügy).
Munkavégzés helye: 1075 Budapest
Jelentkezés: gm@roombach.com
https://roombach.accenthotels.com

12 Revay Hotel
A 2015. szeptember 1-jén nyílt háromcsillagos 12 Revay Hotel Buda-
pest belvárosában, a VI. kerületben található mintegy 50 méterre az 
Operától és a Bazilikától. Az épülethez saját üzemeltetésű fogászati 
rendelő tartozik, melyet a világ legjobb 10 fogászati klinikája között 
tartanak számon. A szálloda kiváló szolgáltatásait a TripAdvisoron elért 
előkelő helyezése és a Booking.com oldalon szereplő kimagasló pont-
száma is visszaigazolja. A szálloda változatos, szinte kizárólag külföldiek-
ből álló vendégköre kiváló lehetőséget jelent az angol és a francia nyelv 
gyakorlására. Gyakornokainknak barátságos és támogató munkahelyi 
légkört, változatos feladatokat és kivételes tanulási és fejlődési lehető-
séget biztosítunk.
Munkavégzés helye: 1065 Budapest
Jelentkezés: gm@12revayhotel.com
https://12revay.accenthotels.com

Erzsébet Királyné Szálloda
Az Erzsébet Királyné Szálloda*** egy szecessziós stílusban épült, csalá-
dias hangulatú, közepes méretű, 62 szobás szálloda Gödöllő főterén, 
a Királyi Kastély szomszédságában. Vendégköre alapvetően üzleti uta-
zókból áll. Klasszikus stílusú, tökéletes akusztikával rendelkező 150 nm-
es, bársonyfüggönyökkel ellátott bálterme páratlan helyszínt biztosít 
elegáns rendezvények, gálavacsorák, fogadások, esküvők lebonyolítá-
sára. Gyakornokaink átfogó képet kaphatnak a szálloda működéséről 


