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Chcielibyśmy poinformować Państwa o 
możliwości, którą mają studenci do odbycia 
praktyk w Hiszpanii.
Na następny sezon,  ponownie zaczynamy 
poszukiwać praktykantów-entuzjastów z chęcią 
do nauki, którzy chcieliby odbyć praktyki w 
dynamicznie rozwijającym się środowisku w 
jednym z naszych hoteli htopgroup.
Jeśli chcą Państwo, aby Państwa studenci 
odbyli dobre i budujące praktyki, htophotels 
jest odpowiednim miejscem.
htophotels oferuje praktyki w departamentach: 
recepcji, animacji, restauracji, kuchni, baru lub 
zespołu czystości.

htophotels to jedna z głównych sieci 
hotelowych w Katalonii. Jest częścią 
rodzinnego przedsiębiorstwa z 16 hotelami 
położonymi na wybrzeżach Costa Brava, Costa 
Daurada i wybrzeżu Barcelony.
Co roku goście z całego świata przyjeżdżają 
do tych hoteli, aby przeżyć wyjątkowe 
doświadczenie, niepowtarzalne i rodzinne: 
pamiętny urlop 
 
Na naszej stronie internetowej www.htophotels.com , 
mogą Państwo zobaczyć wszystko, co oferujemy.

@htophotels

Program
praktyk 
2023

Co oferujemy praktykantom
 i szkole?

W zakresie praktyk zawodowych, htopgroup to firma 
uznana przez SBB (Holandia).

htophotels  ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy 
ze studentami na praktykach i jest punktem wyjścia do 
zawodowej promocji i wsparcia osobistego talentu.

Najkrótszy możliwy czas trwania praktyk to 3 miesiące.

Na co można liczyc z nami, jako firmą na 
odbycie praktyk?

• Gratyfikacja za praktyki: 340€ za miesiąc

• Zakwaterowanie, śniadanie, obiad i kolacja 
zapewnione przez htophotels

• Intensywny nadzór i dobre szkolenie

• Premia po właściwie odbytych praktykach

• Stała osoba do kontaktu, która jest informowana o 
postępach wszystkich praktykantów

• Bezpłatna wycieczka do Barcelony

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub prezentację firmy prosimy o kontakt z nami.
Zespół praktyk:
stagespain-poland@htophotels.com

ROSNĄC WSPÓLNIE
HAPPINESS INCLUDED



Dalej, pokrótce wyjaśniamy nasze oczekiwania wobec praktykantów odbywających 
praktyki jako recepcjoniści, animatorzy czy pracownicy usług hotelarskich. Jeśli chcą 
Państwo uzyskać więcej informacji na temat tych praktyk, prosimy o kontakt z nami.

Czego oczekujemy 
od praktykantów?

Praca w recepcji

Praca jako 
animator

Jako recepcjoniści, praktykanci są wizytówką hotelu. 
Witają gości i mogą odpowiadać na ich pytania, zarówno w 
recepcji, jak i przez telefon.

Odpowiadają również za zameldowanie i wymeldowywanie 
gości hotelowych, dokonywanie rezerwacji, obsługę 
centrali telefonicznej i wykonywanie drobnych czynności 
administracyjnych, takich jak odpowiadanie na e-maile.

Jako recepcjonista będziesz mieć kontakt z gośćmi z 
różnych krajów. Dlatego wymagana jest dobra znajomość 
języka angielskiego. Zaletą jest też znajomość innych 
języków obcych. Od praktykantów oczekujemy pracy 5 dni 
w tygodniu / 8 godzin dziennie.

Podczas stażu jako animatorzy praktykanci będą uprzyjemniać 
gościom czas w ciągu dnia i w nocy programem wypełnionym 
sportami, grami i pokazami.

W ciągu dnia animatorzy poświęcą się zabawianiu wszystkich 
gości hotelowych. Wczesnym popołudniem odbędzie się 
minidisco. Organizowane będą również codzienne pokazy: 
takie jak występy flamenco, pokazy magii, show brazylijskie, 
muzyka na żywo, konkursy Miss/Mister Hotelu i wieczorne 
zabawy. Prezentacje, tańce i kostiumy będą  częścią każdej 
nocy. Praktykanci będą mieli również okazję zatańczyć w 
jednym z htop SHOWS.

              IDEALNY KANDYDAT:

• Osoba ze znajomością języka angielskiego (bardzo ceniona 
jest znajomość języka niemieckiego i francuskiego)

• Osoba umiejętna w pracy zarówno indywidualnej, jak i 
zespołowej.

• Osoba umiejętna w dobrej interakcji z ludźmi i osoba 
empatyczna

• Osoba z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi

              IDEALNY KANDYDAT:

• Entuzjasta, osoba spontaniczna, kreatywna i/lub 
sportowiec

• Osoba umiejętna w obchodzeniu się z ludźmi

• Osoba ze znajomością języka angielskiego (bardzo ceniona 
jest znajomość języka niemieckiego i francuskiego)

• Osoba umiejętna w pracy zarówno indywidualnej, jak i 
zespołowej.

• Osoba pozytywna i energiczna 

Strona internetowa: www.htophotels.com   @htophotels



Praca w barze / 
restauracji

W przypadku praktyk w usługach hotelarskich istnieje kilka 
możliwości. W rzeczywistości praktykanci mają możliwość 
ich połączenia. Możliwe jest nie tylko odbywanie praktyk w 
barze lub restauracji, ale również kombinacja praktyk w tych 
dwóch departamentach za zgodą obu stron.

Staż usług hotelarskich w htophotels daje odpowiednie 
wyobrażenie o tym, jak wygląda duża firma. htophotels 
współpracuje z różnymi systemami, w tym z dobrze znanym 
systemem „all inclusive”.

Praktykanci uczą się o etykietach, jakości i zdobywają 
rozszerzoną wiedzę o różnych narodowościach. Do nauki 
języka obcego praktyki w branży hotelarskiej są naprawdę 
bardzo odpowiednie.

IDEALNY KANDYDAT

• Osoba ze znajomością języka angielskiego (bardzo ceniona 
jest znajomość języka niemieckiego i francuskiego)

• Osoba umiejętna w pracy zarówno indywidualnej, jak i 
zespołowej

• Osoba umiejętna w obchodzeniu się z ludźmi

• Osoba wytrwała i bardzo elastyczny pracownik z dużymi 
zdolnościami adaptacyjnymi

Praca w kuchni Praca w zespole czystości
Kucharz-praktykant będzie miał możliwość pracy w kuchniach 
wewnętrznych lub spotkania się z publicznością podczas 
gotowania „na żywo” w „show cooking” w niektórych naszych 
hotelach. Będzie mieć nadzór i kierownictwo wykwalifikowanej 
kadry z dużym doświadczeniem w pracy w sieci i obszerną 
wiedzą z zakresu kulinariów.

Praktykant powinien posiadać określone umiejętności do 
swojej pracy: potrafić sprzątać, myć, zamiatać, odkurzać, 
szorować; wykonywując zadania systematycznie, samodzielnie i 
z powołaniem do obsługi, zgodnie z określonymi protokołami i 
standardami jakości ustalonymi przez firmę.

           IDEALNY KANDYDAT: 

• Osoba uważna w przygotowaniu i dekoracji potraw

• Osoba umiejętna w pracy zarówno indywidualnej, jak i 
zespołowej

• Osoba schludna i czysta

• Osoba wytrwała i bardzo elastyczny pracownik, z dużymi 
zdolnościami adaptacyjnymi

• Osoba cierpliwa, szybka i zdecydowana

           IDEALNY KANDYDAT:

• Osoba schludna, czysta i dyskretna

• Osoba szanująca rzeczy gości

• Osoba szybka

• Osoba posiadająca umiejętności poprawnej pracy bez 
nadzoru

• Osoba posiadająca znajomość obsługi sprzętu i środków 
czystości.

• Osoba, która zwraca uwagę na szczegóły
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Jeśli jesteś zainteresowany umową z naszą firmą lub 
chcesz odbyć u nas praktyki, możesz złożyć swoją 
aplikację za pośrednictwem naszej strony internetowej

www.htophotels.com/en/internship

Procedura selekcji

htopgroup Riera d’en Jordà s/n Apt. Correos 232, 
08389 Palafolls
Tel. (0034) 93 766 44 20
Web: www.htophotels.com @htophotels

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub prezentację firmy prosimy o kontakt z nami.
Zespół praktyk:                                
stagespain-poland@htophotels.com


