Spa Assistant Manager
Telunas Resorts mencari orang-orang yang suka tantangan, memiliki keinginan untuk belajar dan
berkembang, dan yang menganggap bahwa pekerjaannya tidak hanya sebatas pekerjaan saja
tetapi juga sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi pada hal yang lebih bermakna.
Tentang Kami
Telunas Resort adalah resort Geowisata di Asia yang mengelola resort di lokasi terpencil, yang jauh
dari kebisingan dan hiruk pikuk kehidupan kota. Kami membawa tamu kami jauh dari kesibukan
hidup mereka sehingga mereka dapat terhubung dengan apa yang penting. Kami berusaha
memberikan dampak secara menyeluruh lewat apa yang kami sebut 4P: Planet ( melestarikan
lingkungan ), People / Orang ( dampak sosial bagi masyarakat ), Prosperity / Kesejahteraan (
mengangkat perekonomian penduduk pulau di sekitar lokasi Telunas ), dan Purpose / Tujuan (
menolong tim kami menemukan dan mengamalkan tujuan mereka ). Sambil melakukan ini, kami
juga berusaha membangun usaha yang memberikan keuntungan.
Tanggung Jawab Pekerjaan: Apa yang diharapkan dari Anda ?
●
●
●
●

Memimpin departemen Spa untuk memberikan pengalaman tak terlupakan bagi tamu
Telunas.
Melatih dan mengembangkan staf spa supaya memberikan pelayanan sesuai dengan
standar sehingga menghasilkan kepuasan layanan spa kepada tamu.
Merencanakan dan melaksanakan pekerjaan administrasi rutin untuk memastikan bahwa
departemen spa terorganisir dengan baik.
Bertanggungjawab atas fasilitas spa, memastikan semua perlengkapan spa tersedia sampai
dengan inventori peralatan spa.

Kualifikasi: Apa yang diperlukan agar peran ini berfungsi dengan baik?
1.
2.
3.
4.

Memiliki pengalaman sebagai Spa Supervisor selama 2+ tahun.
Memiliki inisiatif, mau belajar dan bertanggung jawab.
Bersedia dan mampu tinggal di Private Island resort untuk waktu yang ditentukan.
Keterampilan antar pribadi yang kuat untuk menangani situasi sulit dengan tamu / staf.

Kualifikasi prioritas:
1. Mampu berbahasa Inggris.
2. Keinginan yang kuat untuk menciptakan dampak holistik melalui bisnis.
3. Memiliki sertifikasi profesi Spa.

Kirim resume/CV terbaru, surat lamaran, photo, dan nomor kontak Anda ke
recruitment@telunasresorts.com

