
Καλθςπζρα ςασ, 
  
Τισ τρεισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τα ξενοδοχεία  τθσ KANAVA HOTELS & RESORTS κατζχουν 
θγετικι κζςθ ςτον Luxury τουριςμό τθσ Ελλάδασ, με ςυνολικι χωρθτικότθτα 555 κλινϊν. 
  
Η καλοκαιρινι ςεηόν του 2022 ολοκλθρϊκθκε δικυραμβικά και δεν κα μποροφςαμε να μθν 
αναγνωρίςουμε τθ ςυμβολι των μακθτϊν μασ ςε αυτό . Για το λόγο αυτό, για τθν ςεηόν 
2023,  αναηθτοφμε τόςο ςπουδαςτζσ όςο και επαγγελματίεσ με όρεξθ & καλζσ 
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, οι οποίοι επικυμοφν να γίνουν μζλθ μιασ ανκρωποκεντρικισ 
εταιρείασ. 
  
Οι διακζςιμεσ κζςεισ για το 2023 ( περίοδοσ απαςχόλθςθσ: Απρίλιοσ / Μάιοσ – Οκτϊβριοσ / 
Νοζμβριοσ) είναι οι ακόλουκεσ: 
  

•        Υποδοχι *οι υποψιφιοι κα πρζπει να μιλοφν άπταιςτα Αγγλικά. Πρόςκετεσ ξζνεσ 
γλϊςςεσ κα εκτιμθκοφν (Γαλλικά, Γερμανικά). Αναγκαία θ εξοικείωςθ με Η/Υ+ 

•        Σερβιτόροι  *οι υποψιφιοι πρζπει να μιλοφν άπταιςτα αγγλικά. Πρόςκετεσ ξζνεσ 
γλϊςςεσ κα εκτιμθκοφν (Γαλλικά, Γερμανικά)+ 

•        Μάγειρεσ και Ζαχαροπλάςτεσ 

•        Βοθκόσ Προϊςταμζνθσ Ορόφων *οι ιδανικοί υποψιφιοι κα πρζπει να μιλοφν καλά 
αγγλικά και να είναι εξοικειωμζνοι με τουσ Η/Υ+ 

•        Κρατιςεισ *οι ιδανικοί υποψιφιοι κα πρζπει να μιλοφν άπταιςτα αγγλικά και να 
είναι εξοικειωμζνοι με τουσ Η/Υ+ 

  
Τι παρζχουμε: 
  

•          Καλωςόριςμα νζων μακθτϊν - Ημζρα Προςανατολιςμοφ ςτα ξενοδοχεία μασ 

•          Εκπαίδευςθ  δίπλα ςε καταξιωμζνουσ επαγγελματίεσ του χϊρου 

•          Διαμονι ςε δωμάτια προςωπικοφ με wi-fi και κλιματιςμό 

•          Σίτιςθ ςτο  εςτιατόριο του προςωπικοφ 

•          Δωρεάν Wi-Fi ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ 

•          Αξιολόγθςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ 

•          Στολι για όλεσ τισ ειδικότθτεσ πλθν των μαγείρων 

•          30% ζκπτωςθ για SPA και F&B κρατιςεισ ςτα υπόλοιπα ξενοδοχεία του Ομίλου 

•          Hotel Experience Program – 1 διανυκτζρευςθ ςε δωμάτιο του ξενοδοχείο 
(βάςει διακεςιμότθτασ) 



•          Δωρεάν ακτοπλοϊκά ειςιτιρια για τθν άφιξθ και τθν αποχϊρθςθ ςε όςουσ 
πραγματοποιιςουν  Πρακτικι άςκθςθ 

•          Προοπτικζσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ 

•          Ευχάριςτο και φιλικό περιβάλλον 
                
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εταιρεία μασ είμαι πάντα ςτθ διάκεςι ςασ. 
  
Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων, 
  
Με εκτίμθςθ, 

  
ANNIE DALLAKYAN 
HR COORDINATOR 
KANAVA HOTELS & RESORTS, KANAVAHOTELS.COM 
 
T +30 210 899 3790 (ext 5) — M +30 698 167 8955 
  

MYSTIQUE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, 
SANTORINI, MYSTIQUE.GR  
VEDEMA, A LUXURY COLLECTION RESORT, SANTORINI, VEDEMA.GR  
NAFSIKA ESTATE, SANTORINI, NAFSIKAESTATE.GR  
ISTORIA, A MEMBER OF DESIGN HOTELS, 
SANTORINI, ISTORIAHOTEL.GR  
COSME, A LUXURY COLLECTION RESORT, 
PAROS COSMEHOTELPAROS.COM 
PARĪLIO, A MEMBER OF DESIGN HOTELS, PAROS, PARILIOHOTELPAROS.COM 

ACRON VILLAS, PAROS, ACRONVILLASPAROS.COM 

HOMMAGE VILLA COLLECTION, HOMMAGE.GR 

KORONA HOTEL, MANI PELOPONNESE, KORONAHOTEL.GR 
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