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Sledujte nás na

http://www.ahrcr.cz/
https://www.facebook.com/Asociace-hotel%C5%AF-a-restaurac%C3%AD-%C4%8CR-134813419868165/


HLEDÁ SE: IT SPECIALISTA 

 

Mezinárodní společnost s vedoucím postavením v IT 
řešení v hotelnictví s mladým kolektivem hledá kolegu 
na pozici IT aplikační specialista 
Náplň práce, pravomoci, povinnosti a znalosti 
zavádění systémů do hotelů a restaurací, uvedení 
software do provozu s následnou technickou podporou, 
školení pro uživatele, angličtina – aktivní (B2) 

Požadavky na znalosti, dovednosti a osobnost 
vzdělání – středoškolské nebo vysokoškolské, 
zkušenosti v oblasti IT, základní znalost sítí a 
počítačového hardwaru, schopnost komunikovat se 
zákazníky, výhodou - základní znalosti programování 
orientace v databázích (Oracle),zkušenosti z 
hotelového provozu, ochota cestovat 
Kontaktujte prosím mlukac@hrsinternational.com. 



HLEDÁ SE : RECEPČNÍ A 
MASÉRKA 

 

4* resort na břehu Lipenského jezera přijímá nové 
zaměstnance 
Hotel Resort Relax s nově otevřeným wellness přijme posily 
do stávajícího týmu na pozici HOTELOVÁ RECEPČNÍ a 
WELLNESS MASÉR/-KA. Nabízíme práci v mladém a 
přátelském kolektivu, v krásné přírodě Lipenského jezera, 
moderní zázemí, nadstandardní platové ohodnocení i 
zaměstnanecké benefity. 
Kontaktní osoba- jméno, email, telefon - Karel Švasta; 
hd@hotelresortrelax.cz; +420 601 367 508 nebo +420 380 
731 401 
Bližší informace- viz vaše webové stránky např. - Pro bližší 
informace nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném 
emailu nebo telefonním čísle. Více informací také na 
https://www.hotelresortrelax.cz/hledame-nove-kolegy/ 



HLEDÁ SE : RECEPČNÍ A 
PURCHASING MANAGER 

 

Hledáme do LH Smetana-Vyšehrad v Karlových Varech 
recepční na denní a noční služby. Požadujeme maturitu, 
spolehlivost, práci na počítači s hotelovým programem, 
znalost ruštiny, němčiny a angličtiny. Praxe vítána. 
Kontakt : Bc.Eva Čechová,  ředitelka hotelu,  tel: 
604243297. 
Prosím o zaslání CV na: cechova@hotelsmetana.cz 
www.hotelsmetana.cz  

Purchasing manager - centrální nákup pro mezinárodní 
hotelový řetězec. Hotelové síť hledá zkušeného manažera 
nákupu, který bude umět udělat audit jednotlivých smluv 
s dodavateli i interčních procesů, po té navrhnout řešení 
na centrální nákup. Zkušenost na této pozici 2 roky a 
plynulá angličtina jsou podmínkou. kontaktní osoba: 
personální Agentura Dream Job s.r.o. - job@dream-job.cz, 
www.dream-job.cz 
+602723046.  



HLEDÁ SE: 
KUCHAŘ 

 

Nové pracovní příležitosti ve Mlýně vodníka Slámy. S 
růstem areálu a poptávky po službách doplňujeme náš 
tým o nové kolegy na pracovní pozici Kuchař/ka 
Máte rádi kuchařské řemeslo?  Baví vás moderní 
gastronomie? Máte radost z poctivého jídla připraveného 
z těch nejlepších surovin, které vypadá krásně na talíři? 

Pak hledáme právě Vás! 

Nabízíme možnost profesního růstu prostřednictvím 
tréninků dovedností a stáží v nejlepších českých i 
evropských restauracích. Poskytujeme benefitní systém 
pro zaměstnance a máme k dispozici ubytování v místě 
pracoviště. Těšit se můžete i na pravidelné teambuildingy 
a výlety. 
Stavíme na týmu morálně slušných lidí se zájmem o 
profesi. Ceníme si schopnosti dobré komunikace,
kolektivního ducha a pracovitosti. Kontaktní osoba - 
Sylvie Kiselová -Manažer týmu - tel: 725 890 964, email: 
sylvie@uslamy.cz 



HLEDÁ SE: 
KUCHAŘ 

 

Nově otevřený exkluzivní penzion na Valašsku hledá do své kuchyně 
pomocného kuchaře se zájmem o kvalitní gastronomii z lokálních 
surovin. Penzion Na kraji lesa se nachází v krásném prostředí 
okraje obce Valašské Meziříčí. 
Kontakt : Marcela Barošová, personalni@blankyt.cz, tel.:731158526 

Přijmeme kuchaře 
Hotel Arkáda v Bučovicích hledá vhodného uchazeče/ku na pozici 
Kuchař/ka.Nabízíme: práci na HPP, krátký/dlouhý týden,
odpovídající finanční ohodnocení, možnost profesního a kariérního 
rozvoje, příplatek na stravování, možnost ubytování zdarma . 
Nástup možný ihned.  Své životopisy zasílejte e-mailem na 
office@hotel-arkada.cz 
Kontaktní osoba: pí.Petrašová 778082275 



HLEDÁ SE: 
SEKRETÁŘKA 

Středisko společných činností AV ČR, veřejná výzkumná instituce, Divize 
konferenčních a hotelových zařízení vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

S E K R E T Á Ř K A 
DIVIZE KONFERENČNÍCH A HOTELOVÝCH ZAŘÍZENÍ AV ČR 
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 

Charakteristika pozice: 
Sekretářské a asistenční služby pro ředitele divize, správa agent a práce v 
informačních systémech, zajištění občerstvení, kancelářských potřeb, 
vedení pokladny drobného vydání, podpora ředitelů příslušných hotelů a 
divizních pracovišť 

Požadujeme: 
SŠ, VŠ vzdělání s preferencí v oblasti hotelového nebo cestovního ruchu, 
velmi dobrá znalost práce s MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), 
Internet, ovládání běžných kancelářských úkonů, český jazyk slovem i 
písmem na vynikající úrovni, anglický jazyk na komunikativní úrovni 
výhodou, řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič 

Nabízíme: 
Pracoviště v centru Prahy, pružná pracovní doba, pracovní smlouva na 
dobu určitou – zástup za MD/RD, zaměstnání na plný úvazek, zázemí 
stabilní instituce, jazykové i odborné vzdělávání, zaměstnanecké výhody 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 2. 2018 nebo dle dohody. 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v ČJ zašlete 
predotova@ssc.cas.cz. 

 



HLEDÁ SE: 
Aktuálně volné pracovní pozice v Léčebných lázních v 
Jáchymově: 

•         Fyzioterapeut/ka 
•         Zdravotní sestra 
•         Programová specialistka 
•         Recepční v lázeňském hotelu 
•         Číšník/servírka 

Zaujala Vás nabídka a chcete více informací? Kontaktujte 
naše personální oddělení: nabor@laznejachymov.cz, +420 
702 153 251 



NABÍDKA KE STUDIU 
Vysokoškolské studium pro zaměstnance v hotelích a 
restauračních zařízení. Obory - Mnagement hotelnictví a 
cestovního ruchu,  Gastronomie , hotelnictví a cestovní 
ruch 
Studium na 3 roky, bez přijímacích zkoušek. 
Kontaktní osoba : Mgr. Hana Vovsová , email :
info@hotskolabrno.cz  , tel: 547 218 427, 
www.hotskolabrno.cz 



NABÍDKA K 
ODKUPU: 

 

Hotel Ametyst**** prodá pokojové trezory ( bezpečnostní 
schránky ). Otevírání je na magnetickou kartu, všechny jsou 
pravostranné. Rozměry jsou 245 x 350 x 250 mm ( výška x šířka 
x hloubka ). 
Cena za kus 300,- Kč. Kontakt david.hofmann@hotelametyst.cz 
nebo 222 921 945. 



NABÍDKA K ODKUPU 
Nábytek a ohřívač. 
Nabízím k odprodeji prakticky nepoužitý nábytek z 
konferenční místnosti penzionu a ohřívač jídla na party. 
Vladimír Klatovský –vladimirklatovsky@seznam.cz 725 
507 665 
1. Židle čalouněná (v zelené a oranžové barvě,) 
pořizovací cena 1.000 Kč, nabídková cena 600 Kč/ ks, 28 
ks 
2. Stůl jídelní 90 x 90 cm, původní cena 1.600 Kč, 
nabídková cena 900 Kč/ks, 3 ks 
3. Stůl jídelní 165 x 90 cm, původní cena 2.500 Kč, 
nabídková cena 1.300 Kč/ks, 2 ks 
4. Ohřívač jídla nerezový, původní cena 1.480 Kč, 
nabídková cena 980 Kč, nepoužitý, 1 ks 


