
"Гранд Хотелс Мениджмънт" е компания оперираща в различни сфери на пазара, като 

основната мисия е да доставя удобство, комфорт и здравословен начин на живот на клиентите 

си .Гордеем се с нашите впечaтляващи хотела, спортни зали и ресторанти.Нашата компания 

предлага динамична работна среда с прителска атмосфера, разнообразни възможности за 

развитие и израстване в компанията.  

Ние от "Гранд Хотелс Мениджмънт" вярваме, че младите хора в България  са мотивирани и 

са  амбициозни.По тази причина им даваме шанс за „Старт в кариерата“.  "Гранд Хотелс 

Мениджмънт" търсим мотивирани хора с жажда за придобиване на нови знания и умения. 

Стартираме СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА като ви даваме възможност да придобиете знания и 

умения в сферата на Туризма. 

Като стажант в отдел „Резервации“ вие ще: 

 Участвате активно в цялостния процес по обработка на хотелски резервации; 

 Подпомагате колегите при идване на запитване от клиенти по различни канали; 

 Въвеждате резервации в хотелски софтуер Clock Evolutions; 

 Участва в подготовката на специални пакети и услуги за гостите и клиентите; 

 Проучва рекламации на клиентите, свързани с резервациите; 

 Следи плащания, направени по резервации;  

 Изпраща писмено потвърждение до клиента за направена резервация; 

Ние предлагаме:  

 Стаж за период от 3 месеца с възможност за сътрудничество след стажантската 

програма; 

 Трудов договор; 

 Възможност за придобиване на ценни знания и умения; 

 БЕЗПЛАТНА  карта за посещение на  луксозната верига фитнеси Pulse fitness & Spa;  

 Отстъпки при посещение на хотелите, част от веригата; 

 Комуникативна локация: Бул.България 132; 

 Трудова заетост – 8 часа; 

Вие сте подходяш кандидат, ако:  

 Завършвате или сте в период на завършване – 4 курс на висше образование, в сферата 

на туризма; Управление на туризма или сходно; 

 Имате добър говорим и посмен Английски език;  

 Мотивирана и организирана личност сте с желание за развитие; 

 Добри умения по Microsoft Office е пакет; 

При интерес може да ни изпратите CV на tanyakostadinova.hr@gmail.com или да ни потърсите 

на телефон: 0878/ 138 639. 

 

Кандидатсвайте при нас! 

Може би точно Вие сте човекът, който търсим. 

Очакваме Ви! 
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