ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 03/2022

■

Březen

■

Náklad 250 ks

Do našeho resortu Amenity Resort Lipno v krásném
prostředí přímo u jezera, hledáme nové posily:
Číšník /servírka, Kuchař/ ka, Recepční
Pokud tě baví práce s lidmi, umíš vařit, rád se usmíváš,
zkus to u nás jako číšník / servírka, či jako kuchař /
kuchařka nebo recepční hotelu.
Požadujeme úsměv, chuť do práce a trochu toho umu.
Za to ti nabízíme spoustu našich benefitů v rámci
využívání našeho resortu a sportovní haly, adekvátní
ohodnocení a přátelský kolektiv.
Přijď se za námi podívat nebo zašli životopis, více info na
truhlarova@amenity.cz, 777 570 883.
Těšíme se na tebe.

■

Zdarma

PŘIJMEME ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE BETONU A
KONTEJNEROVÝCH AUT
- nákladní doprava nad 7,5 t
- platný profesní průkaz řidiče nutný
- pracoviště Frymburk, k dojíždění služební auto
nebo PHM do vašeho vozu
- čistý měsíční příjem dle výkonu 25-35 000 kč
- nástup březen 2022 nebo dle dohody
- hlavní pracovní poměr nebo na dohodu, vhodné i
pro důchodce v kondici
- další info při osobním jednání
KONTAKT - 732 368 345, 603 357 459

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Rekreační resort Landal Marina Lipno hledá kolegu na
pozici TECHNIKA / ÚDRŽBÁŘE
Náplň práce:
• kontrola čistoty, funkčnosti a údržba venkovních prostor areálu,
• zajištění bezporuchového provozu,
• opravy a údržba technického zařízení na apartmánech,
• drobné elektrikářské a instalatérské práce,
• spolupráce s ostatními pracovníky resortu.
Požadujeme:
• ochotu se učit novým věcem, klientský přístup,
• pracovní zkušenost v oboru je vítána, ale není podmínkou,
• manuální zručnost,
• SOU/SŠ technické, elektro,
• zkušenost s mechanikou, elektrem, vyhláška 50/78 Sb. výhodou,
• základní znalost práce na PC (email, ms office)
• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
Nabízíme:
• perspektiva stabilní práce,
• příspěvek na stravné a na dopravu,
• příplatky za práci o víkendu či svátcích,
• práce na HPP,
• odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční i
posezónní odměny,
• možnost
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Rekreační resort Landal Marina Lipno hledá kolegyni
/ kolegu na pozici RECEPČNÍ
Náplň práce:
• ubytování hostů,
• poskytování informací o ubytování, službách a o okolí Lipenska
• rezervace pobytů,
• účtování služeb, práce na pokladně,
• komunikace slovem i písmem,
• prodej suvenýrů.
Požadujeme:
• komunikativnost, vstřícnost, bezvadný klientský servis,
• časovou flexibilitu,
• komunikace alespoň jedním cizím jazykem, NJ / AJ
• pečlivost a zodpovědnost,
• zkušenosti v oblasti cestovního ruchu výhodou.
Nabízíme:
• práce na HPP i DPČ
• příspěvek na stravné a dopravu, příplatky za práci o víkendu či
svátcích.
• odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta,
roční i posezónní odměny,
• možnost mzdového i profesního růstu.
Kontakt: office@marinalipno.cz, tel. 702 283 037

