EURES VACANCY FORM / IMPRESO OFERTA EURES

RRPP/HOSTESS
112019009655
COMPANY DETAILS

/ DATOS DE LA EMPRESA

Company Name/ Nombre
Empresa:

GRAN CASINO DE EXTREMADURA, S.A.

Web site:

www.orenesgrupo.com

Activity/Actividad de la empresa:

APUESTAS Y CASINOS

Ref.

RRPP/HOSTESS

Somos uma importante empresa a nível nacional do Setor do Lazer, atualmente estamos
buscando RELAÇÕES PÚBLICAS/HOSTESS para nosso Centro de Lazer em Badajoz.

VACANCY DETAILS /DATOS DEL PUESTO

Job title/ Ocupación:

RELAÇÕES PÚBLICAS/HOSTESS

Number of posts/ nº puestos

1

National Reference Number:

112019009655

Full job description/ Descripción completa del puesto:

A pessoa selecionada será responsável pela promoção, captação e fidelização de clientes.
Quais serão suas funções?:
- Captação de novos clientes na nossa zona de influência (Portugal, Extremadura e
Andaluzia Ocidental).
- Dar as boas vindas aos nossos clientes, informar e aconselhar durante a sua estadia
sobre a nossa completa oferta de lazer (jogo, restauração, espectáculos, etc...) e
interessar-se em sua marcha por conhecer o grau de satisfação com o serviço recebido.
- Lançamento, formação e lançamento de acções promocionais específicas.
- Apoiar os parceiros de apoio ao cliente em caso de dúvida ou de sugestão dos clientes.
Para o efeito, deve efectuar um acompanhamento pormenorizado do serviço, a fim de
prestar a maior atenção possível
Se achas que cumpres os requisitos, JUNTA-TE AO NOSSA EQUIPA!

REQUIREMENTS/ REQUISITOS

Skills/ Competencias

- Disponibilidade para viajar
- Amplo conhecimento em novas tecnologias, jogos, hospitalidade,
etc ...
- Uso avançado do Office.
- Pessoa dinâmica e agradável, com alta capacidade comercial e
empática.

Experience needed/ Experiencia - Pelo menos um ano em postos de vendas ou atendimento
ao cliente.

Education/Formación:

Bachillerato

Languages skills/ Idiomas:

Imprescindível Portugués (nativo o Avanzado)

Certificates, Licenses,etc…/

Imprescindível carta de condução B e veículo próprio

Other relevant information

Imagen muito elegante

WORKING CONDITIONS/ CONDICIONES DEL PUESTO:

Salary/ Salario:(
semanal,mensual,año)

16.200 €/AÑO (Gross) + Incentivos

Bonuses:

Percentagem sobre os objectivos

Job location/Localidad del
puesto:

Badajoz

Starting date/ Fecha inicio:
Permanent/temporary contract/
Tipo de contrato

Temporal + Indefinido

Full time/Part time job/ Tiempo
completo parcial:

Full time

Number of working hours per
week/ Horas por semana

40

Employer provides/helps with/ La
empresa facilita o ayuda con (i.e:

Percentagem sobre os objectivos

gastos de alojamiento, entrevista, viaje u
otros por cambio domicilio)

End date if temporary: 15/03/2020

Telefone móvel
Veículo / quilometragem
Acesso ao Programa de Benefícios aos Empregados - Vantagens
de Ser Orenes

HOW TO APPLY / MODO DE SOLICITUD:

Documents required/
Documentos requeridos: (CV o

CV + Photo

carta +CV, solicitud, etc…)

Language of documents to be
submitted

Where to send documents
/Dirección de envioi (dirección
postal, email, fax , etc.)

Espanhol

Envie sua inscrição para juan.bermejo@orenesgrupo.com
com cópia para alberto.romero@orenesgrupo.com e
eurestransfronterizo@extremaduratrabaja.net incluindo
RRPP no assunto
Prazo final 30/11/2019

