
Twoja kariera,
naszym celem!



O Talent Odyssey

Agencja Pracy, dbająca o najwyższe
standardy
Nasz zespół tworzą ambitni i zmotywowani
ludzie, gotowi do kreowania
nieszablonowych rozwiązań, żeby pomóc Ci
postawić pierwsze kroki w karierze
Siedziba firmy mieści się na Cyprze, ale
mamy swoją reprezentację na przestrzeni
całej Europy: m.in. w Polsce, Grecji, Francji,
Rumunii, we Włoszech, Austrii i Szwajcarii
Imponująca sieć kontaktów wyłącznie z
wiarygodnymi i godnymi zaufania Klientami –
Twoimi przyszłymi pracodawcami!



Co możemy dla
Ciebie zrobi�?

Pomoc w prezentacji Twojej osoby
najlepszym pracodawcom z sektora
turystycznego
Wybór wyłącznie
najkorzystniejszych i bezpiecznych
miejsc pracy/odbywania praktyk
Wsparcie na każdym etapie
rekrutacji, uwzględniające
przygotowanie dokumentacji
Możliwość odbycia ciekawych
praktyk i udziału w projektach
ERASMUS+
Bezcenne międzynarodowe
doświadczenie zawodowe
Niezapomniane wspomnienia



Odwiedź niesamowite destynacje
Poruszaj się po światowej klasy obiektach
turystycznych
Oferuj najwyższą jakość obsługi
Poznaj gości z całego świata
Rozwijaj się z nami. Zostań profesjonalistą!

 Przeżyj przygodę życia



To nasz plan — chcemy sprawić, by
zrównoważona działalność wydawnicza stała się
standardem w branży.

Zrównoważona działalność
wydawnicza

kucharze
kelnerzy i pomoc kelnerska
obsługa pokojowa
recepcjoniści
pracownicy ds. relacji z gośćmi hotelowymi
animatorzy

Dostępne stanowiska
do odbycia

stażu/praktyk



Warunki stażu

- Światowej klasy resorty hotelowe 4* i 5* w
Grecji i na Cyprze
- Destynacje:
Grecja: Halkidiki, Korfu, Kos, Rodos, Kreta i
wiele innych
Cypr: Larnaka, Nikozja, Pafos i inne
- Umowa stażowa
 - Kwalifikacje: preferowany profil
wykształcenia związany z turystyką,
hotelarstwem i gastronomią
- Termin rozpoczęcia: długość trwania stażu
oraz termin rozpoczęcia dopasowany jest
do Twoich potrzeb



 

 
Konkurencyjne wynagrodzenie
Zapewnione przez pracodawcę ubezpieczenie i opieka medyczna
Czas trwania stażu: 3-7 miesięcy
5- dniowy tydzień pracy
8 dni wolnych w miesiącu
Bezpłatne wyżywienie zapewnione przez pracodawcę
Bezpłatne zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę
Codzienny transport do pracy i z pracy na koszt pracodawcy
Odbiór z lotniska na koszt pracodawcy
Profesjonalny uniform zapewniony przez pracodawcę
Nagrody dla wyróżniających się pracowników
Bezpieczne miejsce pracy
Certyfikat na zakończenie praktyk/stażu

Korzy�ci i ustalenia



Będziesz członkiem zespołu, który dba o ludzi,
środowisko i lokalną społeczność
Będziesz mieć przestrzeń do rozwoju przez
mnóstwo możliwości szkoleń, praktycznego
treningu, rozwoju kariery pod okiem
profesjonalistów
Nie będzie to „kolejna praca”, tylko miejsce pełne
pasji i ludzi, dla których praca ma wartość dla
współpracowników i hotelowych gości
Praca pewna i bezpieczna w dynamicznym
środowisku
Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia i benefitów
pracowniczych
Legalne zatrudnienie na podstawie umowy z
zapewnionymi składkami ubezpieczeniowymi i
zdrowotnymi

Czego możesz oczekiwa� od przyszłego pracodawcy?



Dobrej znajomości języka angielskiego
(minimum poziom B1)
Obywatelstwo Unii Europejskiej
(uprawienia do pracy na terenie UE)
Miła, pełna szacunku i pozytywna
osobowość
Chęć do nauki i rozwoju
Profesjonalne nastawienie do
wykonywanych obowiązków
Doświadczenie i kwalifikacje branżowe
będą dodatkowym atutemCzego oczekujemy

od Ciebie?



Jak aplikowa�?

1. Skontaktuj się z nami i wyślij swoje CV na
adres: recruitment@talent-odyssey.com
2.  Zaprosimy Cię na rozmowę online
3.   Rozpocznij karierę w hotelarstwie od
praktyk/stażu

Zaakceptuj przedstawioną ofertę, podpisz
umowę i rezerwuj bilet.

Rozwijaj swój potencjał w 4* i 5* luksusowych
Hotelach w Basenie Morza Śródziemnego w
środowisku międzynarodowym.



Dane do kontaktu 
Head of Talent Acquisition
Milena Furmanek

milena.furmanek@talent-odyssey.com
+48-882-815-716



 
 
 
 
 
 
 

www.talent-odyssey.com

Dziękujemy
Zesp�ł Talent Odyssey


