
 

 

Pracovná ponuka: Wedding & Event manager 

Miesto práce: Zámocký hotel Galicia Nueva****, Zámocká 7, 985 11 Halič, okres Lučenec 

Termín nástupu: dohodou 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Výnimočný priestor, majestátna stavba, klenot spomedzi klenotov, to je zámocký hotel **** 

GALICIA NUEVA.  Miesto predurčené pre výnimočné chvíle a udalosti nielen v minulosti ale i dnes. 

Sme tím zdieľajúci jednotnú víziu v spojitosti s originalitou a jedinečnosťou, ktorá nás neustále vedie 

vpred. 

V nasledujúcich týždňoch by sme veľmi radi spoznali nového člena nášho tímu, šikovného manažéra, 

ktorý by svojimi skúsenosťami obohatil nie len náš tím ale v neposlednom rade by naplnil očakávania 

našich hostí pri organizovaní ich veľkého dňa, či už v podobe svadobnej hostiny, oslavy jubilea, 

poprípade inej výnimočnej chvíle, ktorej by sme boli radi súčasťou. 

Staňte sa úspešným členom nášho tímu, ktorý svojou aktívnou prácou dosiahne, že náš zámok bude 

patriť medzi najznámejšie hotely (nielen) na Slovensku. 

Tešíme sa na možnú spoluprácu práve s Vami. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- Dynamická práca v príjemnom prostredí unikátneho projektu Zámockého hotela**** Galicia Nueva 

v aktívnom kolektíve, 

- možnosť zamestnaneckého prechodného ubytovania v rámci obce Halič, 

- zamestnanecká strava priamo v priestoroch zámku, 

- systém ďalšieho vzdelávania a zvyšovania Vašich schopností a zručností, 

- nefinančné benefity formou zliav na využívanie služieb hotela. 

 

Informácie o výberovom konaní 

V prípade Vášho záujmu nám prosím zašlite Váš štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi, do 

04.07.2017 na e-mailovú adresu: praca@hotelgalicianueva.sk. Po starostlivom posúdení životopisov 

budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Všetkým uchádzačom 

ďakujeme za prejavený záujem. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

4.7.2017 



 

 

Zámocký hotel Galicia Nuvea****Zámocká 7, 985 11 Halič, okres Lučenec 

Po desiatich rokoch rekonštrukčných prác sa v roku 2016 otvorili brány národnej kultúrnej pamiatky 

– renesančno-barokového zámku v Haliči. Zásluhu na oživení tohto historického klenotu Novohradu 

má práve naša spoločnosť IMET, a. s., ktorá sa už viac ako 20 rokov zaoberá výrobnou a obchodnou 

činnosťou v oblasti valivých ložísk a náhradných dielov pre metalurgický priemysel a ťažké 

strojárenstvo. Rekonštrukcia zámku je výnimočný skutok a vyjadrenie snahy o prepojenie súčasnosti 

a minulosti. Život nie je len o dnešku, ale aj o vnímaní hodnôt a odkazu našich predkov.  

A tak sme zámok pre aristokraciu pretvorili na hotel s reštauráciou pre všetkých, ktorí tu radi 

pobudnú, dajú si kávu alebo obed, či si vychutnajú prechádzku v krásnom prostredí lesoparku. Pre 

všetkých, ktorí tu radi strávia nezabudnuteľný čas a zažijú „genius loci“ a ducha tých, ktorí tu boli 

pred nimi. Zámocký hotel**** Galicia Nueva, v preklade Nová Halič, svoje služby poskytuje od júna 

2016, kedy mali prví hostia možnosť navštíviť vynovenú pamiatku a využiť gastronomické služby 

zámockej reštaurácie Rosalia, Dvorany Arcadia a vinárne Nicolaus. Záujemcov o ubytovanie víta 

hotel vo svojich krásnych priestoroch od septembra 2016. 

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

 

Vzdelanie v odbore 

hotelierstvo 

 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo 

Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1) 

 

Počítačové znalosti - používateľ 

 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

 

Vodičský preukaz 

B 

 

Počet rokov praxe 

2 

 



 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- Minimálne 2 ročné skúsenosti s obchodnými zručnosťami a marketingom, 

- znalosť grafického programu vítaná, 

- Manažérske vlastnosti: komunikatívnosť, samostatnosť, rozhodnosť, zodpovednosť, 

cieľavedomosť, disciplinovanosť, iniciatívnosť a kreatívnosť sú dôležitou súčasťou každodennej 

práce. 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

IMET, a. s., sa už viac ako 20 rokov zaoberá výrobnou a obchodnou činnosťou v oblasti valivých 

ložísk a náhradných dielov pre metalurgický priemysel a ťažké strojárenstvo. 

 

Počet zamestnancov: 50-99 zamestnancov 

 

Adresa spoločnosti 

IMET, a.s. 

M.Sch. Trnavského 2/B  

841 01 Bratislava 

http://www.imet.sk 

 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Alena Šebeňová 

Tel.: 02/ 60 20 29 61 

E-mail: praca@hotelgalicianueva.sk 

 

praca@hotelgalicianueva.sk

