
 

 

    

 

Dolgozz velünk Somlón, a Kreinbacher Birtokon! 

 

Az Accent Hotels által üzemeltetett Kreinbacher Birtok munkatársat keres az alábbi pozícióba: 

 

BORTURISZTIKAI MUNKATÁRS 

 
A Balaton borrégió és Somló egyik meghatározó pincészeteként a Kreinbacher Birtok nemcsak kimagasló 

tradicionális pezsgőiről és borairól ismert, de úti célként is egyre népszerűbb. Borászatunk, gasztronómiánk és 

szálláshelyünk évről-évre egyre több vendéget vonz, mi pedig mindent megteszünk, hogy egyedi adottságainkkal 

nemzetközi színvonalat nyújtsunk. 

 

Várjuk jelentkezését, ha szeretne modern környezetben, egy elkötelezett csapat tagja lenni! 

 

Főbb feladatok: 

 

WINERY TOUR GUIDE 

 

• a maximális vendégélmény biztosítása  

• birtoklátogatás és borkóstoló program vezetése magyar és angol nyelven 

• szakmai vendégek fogadása, illetve a Kreinbacher Birtok képviselete rendezvényeken 

• szoros együttműködés a többi részleggel a hatékony munkavégzés növelése érdekében  
 

SOMMELIER 

 

• bor-, pezsgő- és champagane választékunk teljeskörű ismerete, érékesítése, felszolgálása 

• étel és borpárok kialakítása és ajánlása  

• szoros együttműködés a többi részleggel a hatékony munkavégzés növelése érdekében  

• az éttermi italkínálat folyamatos aktualizálása, kapcsolattartás a borászattal 

• szerviz csapatunk rendszeres tréningelése 
 



 

 

Fő elvárások: 

 

• kimagasló kommunikációs és reprezentációs készség 

• humoros, rejtett színészi, művészi képességek, aki jó előadói képességével megfelelő élményt tud nyújtani 
a vendégeknek a Birtoklátogatásokon és borkóstoló programokon 

• magabiztos angol nyelvtudás 

• vendégcentrikus és élményorientált hozzáállás, önálló munkavégzés, jó szervezői készség 

• nyitottság és érdeklődés a borok, pezsgők, champagne-ok és a gasztronómia világára 
 

Előnyt jelent: 

 

• szakirányú és sommelier végzettség 

• széles körű tájékozottság a borok, pezsgők, champagne-ok és a gasztronómia területén 

• turizmusban, borászatnál, vendéglátásban vagy értékesítésben szerzett min. 2-4 év tapasztalat 

• további idegen nyelvek ismerete, német nyelvtudás 

• felsőfokú végzettség 

• nemzetközi borismereti tanulmányok (pl. WSET) 
 
Amit kínálunk: 
 

• hosszú távú munkalehetőség 
• szakmai tudás és fejlődés támogatása 
• kiváló munkakörülmények 
• versenyképes fizetés teljes bejelentéssel 
• igény esetén szállás biztosítása 

 
 
 
 

Amennyiben rendelkezel előadói, színészi képességekkel, ambícióval, kérlek jelentkezz nálunk bátran,  
minden másra megtanítunk! 

Fényképes önéletrajzokat a megpályázni kívánt munkakör megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk: 

administrator@kreinbacher.hu 
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