Na temelju članka 76. Statuta „HOTELI MAKARSKA“ d.d. Makarska direktor Društva raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1.) DIREKTOR PRODAJE I MARKETINGA (ž/m)
Uvjeti:
- VSS (VII/1) ekonomskog, hotelijerskog, turističkog smjera
- 3 (tri) godine radnog iskustva na istovrsnim poslovima (prodaja hotelskih kapaciteta i
turističke ponude i aranžmana)
Posebni uvjeti i zahtjevi:
- znanje najmanje dva svjetska jezika (od kojih obvezno engleski i to u govoru i pismu)
- znanje rada na PC-u (odlična informatička pismenost - MS Office)
- organizacijske i rukovodne sposobnosti
- samostalnost u radu, inicijativa i kreativnost
- orjentiranost na poslovne rezultate
- dobre planske i analitičke sposobnosti
- marketinška znanja i vještine
- komunikacijske i pregovaračke vještine
Rad se obavlja u sjedištu Društva (Makarska), a radni odnos se zasniva na neodreñeno vrijeme uz
uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju svih natječajnih uvjeta (općih i posebnih),
eventualnim preporukama ranijih poslodavaca uvjeta dostaviti (ili predati na poštu) najkasnije
zaključno sa 09. listopada 2013. godine, na adresu:
HOTELI MAKARSKA d.d. 21 300 Makarska, Šet. dr. Franje Tuñmana 1,
s naznakom «Natječaj za DPM»
Dokumentacija se može dostaviti i u preslikama, s tim da će kandidati koji ispunjavaju uvjete
natjecanja morati pri dolasku na razgovor donijeti i predočiti izvornike, a izabrani kandidat uručiti ih
poslodavcu u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti o izboru.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se u roku od 15 dana od isteka natječajnog
roka, a o ishodu natječaja kandidati će biti izvješćeni u daljnjem roku od 8 dana.
Upite u svezi s oglašenim natjecanjem slati na e-mail: zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr
Sve obavijesti u svezi s natjecanjem kao i eventualna pojašnjenja uvjeta natjecanja, kandidatima će
se priopćavati isključivo putem web stranica ovog Društva: www.hoteli-makarska.hr/hr/opceinformacije/oglasi-i-natjecaji/zaposljavanje/
HOTELI MAKARSKA d.d.

