
Éld át a Karos Spa életérzést duális hallgatóként 
– legyél csapatunk tagja Te is! 

Recepció
• Vendégekkel való kapcsolattartás és adminisztrációs feladatok ellátása
• Check-in/out kezelése PMS rendszer használatával
• Jó szervező- és önálló problémamegoldó készség elsajátítása
• Szakmai fejlődési lehetőség

Zalakarosi, családbarát wellness szállodánk, a Hotel Karos Spa 2004-ben nyitotta meg kapuit a pihenni és 
gyógyulni vágyó vendégek előtt, s azóta is töretlen lendülettel, egész évben várja mind az aktív, mind a 
passzív kikapcsolódás, a „spa életérzés” kedvelőit. A szálloda menedzsmentje nyitás óta elkötelezett a tu-
rizmus iránt érdeklődő hallgatók gyakorlati szakképzése iránt. Számunkra, a Hotel Karos Spa-ban mindig is 
kiemelt fontossággal bírt, hogy a jövő generáció szállodai szakembereit az alapoktól építkezve ismertes-
sük meg a szakma rejtelmeivel. 

Részlegeinken megismerhetitek szállodánk működését, milyen folyamatok zajlanak le a vendégek aján-
latkérésétől, az itt tartózkodásukon át a távozásig. A végén pedig egy fokkal közelebb leszel ahhoz, hogy 
kiválaszd hogy milyen területe is érdekel leginkább a turizmus és vendéglátásnak.

Miért a Hotel Karos Spa-t válaszd?
 • Mélyebb rálátást nyerhetsz szállodánk működésébe
 • A legkiválóbb szakemberektől tanulhatod meg a szakma alapjait
 • Versenyképes tudásra és gyakorlatra tehetsz szert minden részlegen
 • Csapatmunkában, munkatársakkal való együttműködésben szerzett tapasztalatok gyarapítására tanítunk
 • Karrierlehetőség tanulmányaid végeztével

A duális képzési forma kiváló lehetőség a választott szakmához tartozó feladatok mielőbbi megismeréséhez és széleskörű szak-
mai gyakorlat megszerzéséhez:



Rendezvényszervezés, konferencia
Szállodánk kiváló helyszínként szolgál kisebb-nagyobb rendezvények, konferenciák, 
meetingek, üzleti ebédek, vagy akár csapatépítő tréningek, termékbemutatók lebo-
nyolítására. A sikeres, jól szervezetett rendezvény lebonyolítása komplex szemléletet, 
magasfokú körültekintést és szervezést igényel, legyen szó akár egy több száz fős kon-
ferenciáról, akár egy kisebb meetingről, csapatépítő tréningről. A Hotel Karos Spa++++ su-

perior háttércsapata ezt nyújtja, hozzájárulva ezzel a rendezvények sikeréhez. Szállodánk 
a régió szolgáltatói között abszolút ideális helyszín, hiszen a rendezvény résztvevőinek 
szállás-, wellness- és konferenciaszervezési szolgáltatást egyaránt nyújt. 

Gasztronómia
Szállodánk varázslatos hangulatú Éden étterme a magyaros és a nemzetközi konyha 
ételkülönlegességeit kínálja a legkülönbözőbb variációkban vendégeinek. A Karos Spa 
nagy figyelmet fordít arra, hogy vendégeink a lehető legjobb minőségű, legmagasabb 
színvonalú szolgáltatásban részesüljenek. Itt közvetlen tudást lehet szerezni a vendé-
gek gasztronómiai igényeiről, az étterem rész belső működéséről.

Programszervezés
A Karos Spa nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vendégek szállodai tartózkodását minél 
színesebbé tegye. Saját programrészleg felel a fellépések, koncertek, vetélkedők, fog-
lalkozások megszervezéséért. Kiemelt időszakokban animátorok segítenek az érdeklő-
dőknek a gyermekprogramokon való részvételben. Itt részese leszel a kiemelt idősza-
kokban a programok lebonyolításáért felelős csapatnak, kipróbálhatod magad milyen 
egyszerre sok gyerekkel foglalkozni vagy felnőtteknek zenés műsort szolgáltatni

Housekeeping
Egy jó főnök alulról kezdi. A teljes szállodai képhez hozzátartozik a HK részleg alapos 
megismerése. És itt nem csak a takarítás, tisztaság megismerése a fontos, hanem a rész-
leg adminisztrációjának megismerése, illetve kapcsolattartás a részlegekkel.

A duális képzési forma kiváló lehetőség a választott szakmához tartozó feladatok mielőbbi megismeréséhez és széleskörű szak-
mai gyakorlat megszerzéséhez.  

Ne habozz, jelentkezz hozzánk, ha szívesen dolgoznál 
egy jól összeszokott csapatban!

A duális képzéssel kapcsolatos jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel Galambos Péter igazgatóhelyettes 
e-mail címére (peter.galambos@karos-spa.hu) várjuk.

8749 Zalakaros, Alma utca 1.

www.karos-spa.hu


