POĎ STÁŽOVAŤ DO PRAHY AKO
PROPERTY MANAGEMENT ASSISTANT
Trvanie stáže: 6 mesiacov
Druh úväzku: Plný
Spoločnosť: PRAGUE PLACE
Miesto výkonu stáže: Praha, Česká republika
Zdravíme ťa z Prague Place!
Našu malú firmu tvoria 5 ľudia (+ 3 agentúry, s ktorými spolupracujeme).
Venujeme sa krátkodobému prenájmu apartmánov pre turistov, ktorí
prichádzajú do Prahy, a to prostredníctvom portálov Airbnb a Booking.
Fungujeme od roku 2015 a v súčasnosti ponúkame na prenájom vyše 30
apartmánov po celej Prahe. Máme radi najnovšie digitálne technológie.
Dennodenne pri svojej práci využívame najmodernejšie nástroje a aplikácie.
Zameriavame sa na efektivitu a 100% kvalitu služieb pre našich hostí. Viac
o nás sa môžeš dozvedieť na našom Airbnb profile:
https://www.airbnb.cz/users/52431987/listings
V súčasnosti naša firma expanduje a s ňou aj počet prenajímaných
apartmánov. Preto do svojho tímu hľadáme posilu na ideálne 6 až 12
mesiacov.
Hľadáme niekoho, kto chápe, o čom je turistický ruch. Niekoho, kto má rád
ľudí a rád s nimi komunikuje, je pozitívne naladený a usmievavý. Niekoho,
kto je zodpovedný, zhovorčivý, vie si zorganizovať prácu, má rád cudzie
jazyky, cestovanie, históriu, rád stretáva nových ľudí z celého sveta a
chcel by sa naučiť niečo nové. Niekoho, kto sa tiež vie dorozumieť
anglicky.Si to ty? Tak poď do toho, uži si život v Prahe a ešte sa pri tom
aj mnoho zaujímavého naučíš a zažiješ!

Čo budeš mať na starosti:
• Komunikáciu s klientmi/hosťami
• Ubytovanie klientov/hostí
• Starostlivosť o klientov/hostí
• Bežnú administratívu a prácu s internými nástrojmi
• Zodpovednosť za stav apartmánov
Čo ti môžeme ponúknuť:
• Kanceláriu v peknom prostredí v pražskom Karlíne
• Mladý, zábavný a otvorený kolektív :)
• Možnosť sebarealizácie v práci
• Pokrytie nákladov na dopravu
• SIM kartu do mobilu: 10 GB dát mesačne, neobmedzené volania do ČR, 300
minút bezplatných hovorov v rámci EÚ mesačne
• Prácu bez zbytočnej byrokracie
• Rýchle rozhodnutia
• Priestor pre kreativitu a inovácie
Máš záujem o túto ponuku? Tak nám napíš:
• Prečo si myslíš, že sa hodíš do tímu Prague Place
• Z odborných zručností, ktoré hľadáme, vyber tie, ktoré sú tvojou silnou
stránkou, a priblíž nám, ako ich môžeš pri tejto práci využiť
• Pridaj svoj životopis, ale vynechaj v ňom informácie typu, kedy a kde si
absolvoval vysokú školu, aké skóre si dosiahol v TOEFL alebo koľko
kilometrov máš najazdených, či to, že rád športuješ a čítaš knihy :)
Ďalšie informácie aj šancu prihlásiť sa na stáž nájdeš tu:

https://erasmusintern.org/traineeship/property-managementassistant
Tešíme sa na teba!
Michal & Friends

