
Пиколо-шофьор 

Търсим таланти, които да се присъединят към ентусиазирания екип на новия луксозен 
хотел InterContinental Sofia. 

В InterContinental® Hotels & Resorts нашата роля е да предоставим лукс на нашите 
гости при пътуванията в чужбина. И тук е твоят принос. Като част от InterContinental® 
Hotels & Resorts ти си повече от длъжностно наименование. 

В InterContinental Hotels & Resorts търсим хора, които са обаятелни, уверени и 
космополитни; хора, които знаят как да надхвърлят очакванията на гостите. 

Присъедини се към нас като Пиколо-шофьор и стани част от хотел InterContinental 
Sofia, разположен в сърцето на столицата ни. Ти ще притежаваш амбиция, талант и, 
разбира се, някои важни умения, за да бъдеш част от нашия професионален и 
любезен консиержски екип на Рецепция. 

Твоите основни задължения ще включват: 

Ти ще посрещаш гостите на хотела на летището и ще ги транспортираш до хотела. Ти 
ще поздравяваш гостите при пристигането им в хотела и ще им съдействаш с 
пренасяне на багажа и съпровождането им до гостенската стая. 

Ти ще предоставяш сърдечно изпращане на гостите при тръгване след престоя им. 

Ти ще работиш съвместно с консиержски екип за осигуряване на професионално и 
незабравимо обслужване на гостите. 

Квалификации 

Ти си добър в грижата за клиенти. Ти имаш валидна шофьорска книжка. Ти можеш да 
общуваш на български и английски език с хора от различни националности. Ти си 
добър в работата в екип, но умееш да работиш и самостоятелно. Ти си готов да 
работиш на смени, включително и през почивни дни и празници, както и нощни смени 
като част от графика на екипа. Ти разбираш колко е важно да се спазват стандарти и 
да се постига високо качество в обслужването на всеки гост. 

В замяна на твоята усилена работа, може да очакваш пакет с придобивки, 
включително и специални намаления в хотелите ни по света! Още повече, тъй като 
твоята кариера ще е уникална като теб, ще ти предоставим нужната на теб подкрепа и 
обучение за успешен старт, развитие и израстване. И, тъй като марката InterContinental 
Hotels & Resorts е част от семейството на IHG®, ще може да се възползваш от всички 
възможности в една успешна, световна хотелиерска компания с над 5000 хотела в над 
100 страни по света. Така че, който и да си, каквото и да обичаш да правиш, сподели 
своята страст с InterContinental Hotels & Resorts и ние ще ти осигурим възможност да 
бъдеш себе си. 

Ако си заинтересован, изпрати ни CV и мотивационно писмо на 
Nedyalka.andreeva@ihg.com. 

След подбор по документи ще се свържем с избраните кандидати. 
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