
IES Consulting - Twoje praktyki za granicą!    

Szybko, bez komplikacji i w najlepszej ekipie!   

IES Consulting, firma oferująca staże i praktyki przedstawia letnie praktyki na słonecznej wyspie 

Fuerteventura:              

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Hotel,w ktorym oferujemy mozliwosc odbywania praktyk nalezy do kompleksu 
dysponujacego szeroka skala  obiektow o wysokim standardzie.Polozone w regionach, 
ktore nieustannie przyciagaja tlumy turystow z calego swiata, na wybrzezach goracej 
Hiszpanii oraz na Wyspach Kanaryjskich.  Największa zaleta jest lokalizacja tuż przy 
plaży, kilka minut od centrum tętniącej życiem Fuerteventury. Funkcjonalne wnętrza, 
tradycyjna kuchnia i ciekawy program rozrywkowy to tylko niektóre atrakcje tego 
malowniczego miejsca, ktore umozliwia zdobycie doswiadczenia w miedzynarodowym 
srodowisku. 

Obowiązki kandydata: 

 Chcek in/check out 
 Profesjonalna obsluga gosci (m.in. 

rozwiązywanie problemów dotyczacych 
rezerwacji, opóźnienia lotów, przedłużenia 
pobytu gości, zmiana terminow 
zakwaterowania etc.) 

 Zarzadzanie rezerwacjami  (obsluga 
wyspecjalizowanych programow)  

 Wspolpraca z innymi dzialami hotelu 
 Udzielanie informacji dotyczacych hotelu i 

atrakcji turystycznych w regionie 
 
 

 

SEKTOR:  Turystyka 

POZYCJA:  Recepcjonista 

LOKALIZACJA:  Fuerteventura, 

(Wyspy Kanaryjskie), Hiszpania  

CZAS TRWANIA: min  3 miesiace 

PLATNE PRAKTYKI: 

RECEPCJONISTA  NA WYSPIE 

FUERTEVENTURA 



Wymagania: 

 
 Studia w zakresie Zarządzania, Turystyki, 

Komunikacji, Lingwistyki, jezyków obcych 
 Języki: dobry poziom języka angielskiego i 

hiszpańskiego (znajomosc dodatkowych 
jezykow bedzie dodatkowym atutem) 

 Znajomość pakietu Office 
 Doswiadczenie w turystyce nie jest wymagane 

 
Oferujemy:  

 Wynagrodzenie 200euro na miesiąc + darmowe zakwaterowanie w hotelu + 

darmowe wyżywienie oraz praca w miedzynarodowym srodowisku 

Zainteresowany? 

Przeslij nam swoja aplikacje, CV ze zdjęciem w języku hiszpanskim i numerem 

referencyjnym ER9245S na e-mail lub zarejestruj sie na naszej stronie internetowej: 

EMAIL: praktyki@ies-consulting.es 

WEB: http://www.ies-consulting.es/praktyki/formularz_dla_studenta.php 

 

*Kandydacie! Do podjecia praktyk wymagana jest UMOWA O PRAKTYKI 

podpisana przez Uczelnie,a wiec przed podjeciem procesu upewnij sie ze taki 

dokument zostanie zaakceptowany. Wiecej informacji na: http://www.ies-

consulting.es/praktyki/umowa_o_praktyki.php 

_______________________________________________ 

SERWIS WYSZUKIWANIA PRAKTYK ZAPEWNIONY PRZEZ IES CONSULTING JEST 

BEZPLATNY.  OFEROWANE PRZEZ IES CONSULTING USLUGI SA PLATNE  TYLKO I 

WYLACZNIE JEZELI PRAKTYKANT DOSTANIE  SIE NA WYBRANY STAZ W FIRMIE. 

WSZYSTKIE OFERTY GWARANTUJA WYPLATE, KTÓRA ZWRACA KOSZT SERWISU. 

 

Wiecej ofert praktyk:  na http://www.ies-consulting.es/praktyki/oferty_praktyk.php 
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