STAJYER ve İŞE ALIM TALEBİ BULUNAN FİRMALAR
•

ATILGAN TURİZM / DEDEPARK HOTEL

Atılgan Turizm bünyesinde hizmet veren Dedepark Hotel Ön Büro Departmanı'nda RESEPSİYONİST
olarak görevlendirmek üzere;
Üniversite veya Turizm Yüksekokulu mezunu
Konusunda en az 1 yıl tecrübeli
Elektra v4 veya v5 programına hakim
İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim becerisi yüksek
Dinamik ve dış görünüşüne özen gösteren
Proaktif ve sorumluluk bilinci yüksek
Takım çalışmasına ve esnek çalışma temposuna yatkın
Misafirlerimize güler yüzlü, sorunlara soğukkanlı yaklaşabilecek takım arkadaşları arıyoruz.
İŞ TANIMI
Şirketin hedefleri ve misafir ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerinin yürütülmesi, hedeflerin
gerçekleştirilmesi, misafir memnuniyetinin korunması, geliştirilmesi.
Aday Kriterleri
Tecrübe:1 tecrübeli adaylar
Eğitim Seviyesi: Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Pozisyon Bilgileri
Firma Sektörü: Turizm
Departman: Ön Büro
Çalışma Şekli : Tam zamanlı
Pozisyon Seviyesi: Büro Elemanı
Personel Sayısı:3 (2 bayan-1bay personel)
Görüşmeler yüz yüze gerçekleşecek olup randevu talebi ve cv ulaştırmak için;
İRTİBAT:
Gül Sıla Tekel –Ön Büro Müdürü
Cep:0549 330 8855
e-mail:gul@dedepark.com
•

ELITE WORLD PRESTIGE

Elite World Prestige Hotel Önbüro kadrosuna, Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olmuş ve
yetiştirilmek üzere Santral Görevlisi aramaktadır. İş arayan öğrencileriniz cvlerini gönderebilirler.
Saygılarımla / Kind Regards
Cüneyt SABUNCUOĞLU
Ön Büro Müdürü / Front Office Manager
Elite World Hotels
Şehit Muhtar Cad. No:40 Taksim 34437 Istanbul / Türkiye
Phone: + 90 212 297 13 13
cuneyt.sabuncuoglu@eliteworldhotels.com.tr
www.eliteworldhotels.com.tr

•
•

•

HOLİDAY RESORT HOTEL DİDİM

Akbük’te bulunan 4 yıldızlı The Holiday Resort Hotel Didim, 2021 yılı yaz sezonunda aşağıda belirtilen
departmanlar için stajyer talebinde bulunmaktadır.
Housekeeping : 5 öğrenci
Ön büro
: 3 öğrenci
Servis
: 5 öğrenci
İlgilenenler, Önbüro müdürü Sayın Birant Öcal ile irtibata geçebilirler.
Tel: 0256 610 07 33
info@the holidayresort.com.tr
https://www.theholidayresort.com.tr/
•

CLUB RESORT ATLANTİS ( SEFERİHİSAR )

GELİRLER SORUMLUSU
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş. Bünyesinde Sığacık Seferihisar/İZMİR bölgesinde yer alan beş yıldızlı
tesisimizde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Gelirler Sorumlusu” arıyoruz.
 Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 Daha önce benzer pozisyonda en az 3 yıl görev almış, tercihen turizm-Otelcilik sektöründe
deneyimi olan,
 Gelirler ve krediler muhasebe sürecine hakim,
 Gelir Analizi ve raporlama konularından bilgili,
 Mesleki yenilikleri takip eden, gelişime açık,
 Raporlama ve planlama bilgisini olan,
 Analitik düşünce yapısına sahip,
 Problem çözme becerisi olan,
 MoD Hotel ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 İnsan ilişkileri ve iletişimi kuvvetli,
İŞ TANIMI
Görev tanımı iş görüşmesinde tebliğ edilecektir.
COST CONTROLLER
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş. Bünyesinde Sığacık Seferihisar/İZMİR bölgesinde yer alan beş yıldızlı
tesisimizde görevlendirilmek üzere Cost Controller arayışımız bulunmaktadır.
GENEL NİTELİKLER







Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezunsan
Beş yıldızlı RESORT otellerde Cost Controller olarak en az 5 yıl görev yapmış
MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabiliyorsan
Mod Hotel program kullanımında yüksek deneyime sahipsen
Reçete sistem yönetimine hakimsen
Executive Maliyet Raporlamaları konusunda deneyimliysen

 Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, proaktifsen
 Takım çalışmasına yatkın, dinamik ve uyumluysan
 Misafir memnuniyeti odaklı çalışabiliyorsan
 İletişim becerisi yüksek, diksiyonun düzgünse
 Diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışabileceksen
 İnsan ilişkilerinde başarılı ve güler yüzlü çalışmayı ilke edinmiş
 Yoğun çalışma temposu ve esnek çalışma saatlerine uyabileceksen
İŞ TANIMI
Biz Neptün’ de çalışma arkadaşlarımızın hayatına her zaman değer katarız. Onlara sınırların ötesinde
deneyimler yaşatırız. Mutluluklarına, heyecanlarına, hüzünlerine, yorgunluklarına ortak oluruz.
Mutluluk bizim için bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu yolculukların dönüm noktalarından biri
olan Mali İşler ekimizde ‘’Cost Controller’’ olarak kariyerine devam etmek istiyorsan bu pozisyon tam
sana göre!









Günlük gelir raporlarının hazırlanması,
Günlük gelirlerin fiyat kontrollerinin ve adisyon kontrollerinin yapılması,
Stok seviyelerini kontrol altında tutmak.
Stok sayımlarına katılmak ve sonuçlarını sisteme girmek ve transferini gerçekleştirmek.
Yiyecek ve içecek maliyet oranlarını bütçe ile karşılaştırarak sapmaları araştırıp raporlamak.
Bölümlerin karlılık analizlerini oluşturmak.
Satın alma fiyat kontrolünü yapmak.
Depo-Maliyet-Muhasebe koordinasyonunu sağlamak

ETKİNLİK ORGANİZATÖRÜ
Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş. Bünyesinde Sığacık Seferihisar/İZMİR bölgesinde yer alan beş yıldızlı
tesisimizde görevlendirilmek üzere, Müşterilerimizin yerinize sayısız detayı bir araya getiren, sıraya
sokan; her bir organizasyonun, hayal edildiği gibi kusursuz, pürüzsüz ve tam hedefini bulacak şekilde
gerçekleşmesini sağlayacak “Etkinlik Organizatörü” aramaktayız.
Biz Neptün’ de çalışma arkadaşlarımızın hayatına her zaman değer katarız. Onlara sınırların ötesinde
deneyimler yaşatırız. Mutluluklarına, heyecanlarına, hüzünlerine, yorgunluklarına ortak oluruz.
Mutluluk bizim için bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu yolculukların dönüm noktalarından biri
olan Satış&Pazarlama ekimizde “Etkinlik Organizatörü” olarak kariyerine devam etmek istiyorsan bu
pozisyon tam sana göre!
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
 Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, (Halkla ilişkiler-Turizm Otelcilik)
 Mice-Turizm Otelcilik sektöründe 5-7 yıl deneyime sahip,
 Kurumsal firmaların etkinlikleri; bayi/eğitim toplantıları, Düğün Organizasyonları, alanlarında
sektörel tecrübeye sahip,
 Liderlik ve ekip çalışmasına yatkın,
 Müşteri ve diğer alt yükleniciler ile ilişki yönetebilen,
 Sözlü / yazılı ifade yeteneği güçlü, problem çözebilme becerisine sahip,
 İkna kabiliyeti ve İnsan ilişkilerinde başarılı,
 Araştırmacı, Yenilikçi ve Hayecanlı
 İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip,
 Microsoft Office uygulamalarını yeterli düzeyde kullanabilen,
 Seyahat engeli bulunmayan,

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş. Bünyesinde Sığacık Seferihisar/İZMİR bölgesinde yer alan beş yıldızlı
tesisimizde görevlendirilmek üzere, aşağıdaki niteliklere uygun “Misafir İlişkileri Yöneticisi” arayışımız
bulunmaktadır
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
 Üniversitelerin ilgili bölümlerinden, Tercihen Turizm ve Otel İşletmeciliği veya Turizm Otelcilik
Meslek Yüksek Okulu mezunu
 Misafir memnuniyetini ön planda tutarak, misafir ve operasyon departmanları arasında köprü
oluşturabilecek
 Benzer bir pozisyonda en az iki yıl tecrübesi olan
 Almanca-İngilizce veya Rusça- İngilizce dillerine ileri düzeyde hakim, yazılı ve sözlü etkin
iletişim becerisine sahip
 Yaratıcı, enerjik ve çözüm odaklı, temsil yeteneği kuvvetli
 Proaktif çalışma yaklaşımlarını benimsemiş, misafir ve çözüm odaklı
 Yönetsel becerileri kuvvetli, gelişime ve geliştirmeye açık
 Takım çalışmasının önemini benimsemiş, iletişim becerileri gelişmiş
 Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilen
 Sözlü / yazılı ifade yeteneği güçlü, problem çözebilme becerisine sahip,
 İkna kabiliyeti ve İnsan ilişkilerinde başarılı,
 Araştırmacı, Yenilikçi ve Heyecanlı
 Microsoft Office uygulamalarını yeterli düzeyde kullanabilen,
İşini yürekten ve büyük aşkla yapan, detaylarda kusursuzluğu arayan ekip arkadaşlarımızdan biri
olmak istersen seni bekliyoruz.

•

RADİSON BLIE ULUS ( ANKARA )

Radison Blue Ulus/ Ankara önbüroda tam zamanlı çalışacak bir resepsiyon görevlisi aramaktadır.
İlgilenen öğrencilerimizin/mezunlarımızın iletişime geçmesini bekliyoruz.
İletişim: 0 312 310 48 48
•

ŞARA TURİZM SEYAHAT ACENTASI ( ESKİŞEHİR )

Eskişehir merkezli A sınıfı Şara Turizm Seyahat Acentası, ofis içerisinde çalışabilecek, satış ve satış
sonrası destek amaçlı stajyer öğrenci talebinde bulunmaktadır. Öğrenciler durumlarına göre Antalya
şehir merkezinde bulunan ofiste de değerlendirilebilecektir. Minimum 4 öğrenci ihtiyacı
bulunmaktadır.
İrtibat: K. Çağrı KARAKAYA, Acentalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
T: +90 532 680 01 80
Eposta : cagri@saratour.com
Eskişehir Merkez Ofis:
Cumhuriye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 30/A Tepebaşı – ESKİŞEHİR | 0 222 221 80 89
Antalya Ofis:
Çağlayan Mh. Bülent Ecevit Bulvarı Bal Plaza No: 142 D: 4/8 Muratpaşa – ANTALYA | 0 242 524 55 44
www.saratour.com

•

SKY GROUP HOTEL’S ( BODRUM )

Bodrum Gümbette bulunan Sky Group Hotel’s turizm’in kalbi Bodrum’da 4 Hotel’i bünyesinde
bulunduran köklü bir firmadır. Otelimizin misafir ilişkileri, ön Büro, kat hizmetleri, mutfak, garsonkomi, resepsiyonist, rezervasyon sorumlusu departmanlarında istihdam edilmek üzere ''stajyer''
takım arkadaşları arıyoruz. - Güçlü iletişim becerilerine sahip - Meraklı, araştırmayı seven - Takım
çalışmasına uyumlu - Planlama ve organizasyon becerileri güçlü - Kendine inanan, motive liderlik
vasfına sahip - Tercihen iyi derecede İngilizce bilen - Turizm sektöründe kariyer hedefleyen · Lojman
imkanımız vardır. · Başvuru yaparken staj yapmak istediğiniz departmanı yazmanız önemle rica
olunur.
Başvurularınızı ik@skygrouphotels.com adresine gönderebilirsiniz

•

D EVENT TURİZM ORGANİZASYON ( İSTANBUL )

D Event Turizm Organizasyon olarak;
Kongre Kayıt & Konaklama ile Etkinlik Departmanlarımıza Stajyer olarak çalışma arkadaşları arıyoruz.
Başvurularınızı aytaç.duzen@devent.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
Web : devent.com.tr
•

MERİT PARK ( KKTC )

Merit Park (Girne, KKTC) Hotel tarafından Fakültemize iletilen, istihdam talebi yazısı ve açık
pozisyonlar aşağıdaki ekte sunulmuştur.

