
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!

Ο όμιλος Mage Hotels & Resorts αυτή τη στιγμή αριθμεί 3
ξενοδοχεία, το Athens Tiare 4 αστέρων στην καρδιά της
Αθήνας, το Melrose 4 αστέρων και το νέο 5 αστέρων resort, με
το όνομα Nautilux στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Mage Hotels & Resorts: Απολαύστε το πάθος μας για τη
φιλοξενία!

Το πάθος μας για την Ελλάδα, για την Αθήνα, για την Κρήτη
για την εστίαση, για τον τουρισμό για τον άνθρωπο!

Μία εταιρεία με ελληνικές ρίζες, αφού οι ιδιοκτήτες της, οι
αδελφοί Πετρογιάννη, είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες στον
κλάδο της εστίασης, στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής, αλλά η ιστορία της ζωής τους ξεκινάει την
δεκαετία του ‘60 από τα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου!

Αγαπητέ Υποψήφιε Συνεργάτη,
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Το πάθος μας είναι να δημιουργούμε
"αξέχαστες εμπειρίες" στους επισκέπτες μας.
Για να το πετύχουμε επενδύουμε στη δύναμη
μας. Το ανθρώπινο δυναμικό μας. 

Στην Mage Hotels Collection πιστεύουμε στον
ανθρώπινο παράγοντα και προσπαθούμε να
εξελίσσουμε και να αναπτύσσουμε  συνεχώς την
ομάδα μας.

Οι άνθρωποι μας δεν αποτελούν απλά έναν
αριθμό ή ένα μέσο για να πετύχουμε τους στόχους
μας αλλά είναι η κινητήριος δύναμη μας και ο
εσωτερικός μας πελάτης. Με τον ίδιο τρόπο
συμπεριφερόμαστε και στους μαθητές που θα
θελήσουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση στις ξενοδοχειακές μας μονάδες. 
Μέσα από την πρακτική τους άσκηση οι φοιτητές
δημιουργούν ένα σύνδεσμο με την αγορά εργασίας
και εντάσσονται αρμονικά στον κλάδο με τον
οποίο θα ασχοληθούν τα επόμενα χρόνια της
καριέρας τους. Στόχος μας είναι να επιλέγουμε
προφίλ πριν από ικανότητες και να χτίζουμε σε
συνεργασία με την ομάδα μας τους επαγγελματίες
του μέλλοντος.

Πιστεύουμε ότι η μάθηση μέσα από τη βιωματική
εμπειρία και την εκπαίδευση που θα αποκομίσετε
κατά την πρακτική άσκηση σας σε ένα από τα
ξενοδοχεία της εταιρίας Mage Hotels and Resorts
θα αποτελέσει την καλύτερη επένδυση που θα
μπορούσατε να κάνετε για την εξέλιξη της
επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μας να γνωρίσετε τη
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού  και τα στελέχη
μας, καθώς και να συμμετάσχετε σε μία
προσωπική συνέντευξη μαζί μας.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω
επικοινωνία και για να προχωρήσουμε από κοινού
στο επόμενο βήμα.
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