Firma VISIONAPARTMENTS została założona w Szwajcarii w 1999 roku, specjalizuje się w wynajmie
urządzonych apartamentów, jest ceniona za wysoką jakość i styl oraz za zaangażowanie w obsługę
klienta. Firma w krótkim czasie stała się liderem na rynku szwajcarskim, teraz rozwija się ekspansywnie
na rynku międzynarodowym. Jej działalność obejmuje obecnie trzy marki: VISIONAPARTMENTS, pod
którym firma wynajmuje ekskluzywne apartamenty w tętniącym życiem miastach Europy; VISIONVILLAS
to wynajem luksusowych rezydencji oraz VISIONDESIGN - portal internetowy, gdzie użytkownicy mogą
zamówić meble i związane z nimi akcesoria - w tym wiele z własnych kolekcji zaprojektowanych przez
firmę. visionapartments.com

Aby wesprzeć nasz serwis sprzątający w Berlinie poszukujemy pracowników na stanowisko:

POKOJOWA / Y
Twoje zadania:


Sprzątanie apartamentów i części wspólnych zgodnie ze standardami jakości VISIONAPARTMENTS;



Realizacja potrzeb gości (dodatkowe ręczniki, dostawienie łóżeczek dziecięcych etc.);



Sprzątanie magazynu i zachowanie należytego układu pościeli i materiałów czyszczących;



Właściwe korzystanie ze środków i narzędzi do czyszczenia;



Zgłaszanie usterek technicznych i niezbędnych napraw przełożonym.

Od kandydatów oczekujemy:


Poczucia czystości i porządku;



Doświadczenia w pracach porządkowych;



Podstawowej znajomości języka niemieckiego i /lub angielskiego;



Dobrych manier, schludnego wyglądu i pozytywnego nastawienia;



Zaangażowania, niezawodności i odpowiedzialności.

Co oferujemy:


Pracę w międzynarodowym i dynamicznym środowisku, zorientowanym na usługi;



Oddelegowanie do pracy w Berlinie na okres kilku miesięcy w oparciu o umowę-zlecenie;



Zakwaterowanie w apartamencie w ścisłym centrum Berlina;



Praca: od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, w razie potrzeby także w weekendy;



Miłą atmosferę pracy w małym zespole;



Przy zadawalających efektach pracy perspektywę na awans.

Zainteresowanych prosimy o wysyłane CV na: recruitment@visionapartments.com
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
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29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych
przez Vision Warsaw Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie."
Zaznaczamy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.
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