Atenció al client (golf)
Ref.176118 - 18/10/2022 - Caldes de Malavella (Girona)

Descripció de l'oferta
El/la candidat/a formarà part de l?equip de Caddy Master del PGA Catalunya Golf and Wellness.

Funcions i requisits de la vacant
?Donar la benvinguda al client al Resort.
?Servir als clients el que han llogat a la botiga de golf.
?Cuidar les bosses de golf, inclosa la càrrega i descàrrega de carrets de golf i carrets elèctrics, netejar els pals i guardar-los en les nostres
instal·lacions.
?Atenció al client.
?Organització del 1r tee com a sortida.
?Control del ritme de joc com a assessor del camp.
?Conduir els vehicles de trasllat des dels hotels fins al camp de golf.
?Netejar carrets de golf després de jugar i estacionar-los per a carregar-los.
?Cuidar les instal·lacions de pràctica, recollint pilotes de camp, canastres i escombraries.
?Control de configuració del camp de golf com a estaques, escombraries, marcadors, etc.
?Control i manteniment de bateries, tant de carros elèctrics com de carros.
?Detallat del nostre material, com a targetes de puntuació, llapis, pals de lloguer, màquina de pilotes, etc.
?Qualsevol altra tasca que pugui sorgir per sol·licitud especial del client.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Horari rotatiu
Perspectiva de la feina:

Es treballa de març-abril a
novembre-desembre aproximadament

Previsió d'incorporació:
Salari:

Immediat

1190 euros bruts en 14 mensualitats

Altres dades a destacar: ?Jornada: completa, torn seguit
?Tipus de contracte: estable
?Horari: torn rotatiu
?Possibilitat d?utilitzar les instal·lacions de PGA CATALUNYA GOLF AND WELLNESS i descomptes en hotels, Wellness,
botiga i restaurants

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Valorable)
Castellà - B2 - Avançat (Imprescindible)
Anglès - B2 - Avançat (Imprescindible)

Professions de la feina

Caddie

Experiència laboral
És valorable

?Coneixements bàsics de Golf (valorable)
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

6 mesos

Carnets
B
El vehicle propi es requerit

Altres requeriments
?Idiomes: castellà i nivell d'anglès mig-alt.
?Imprescindible permís de conduir i vehicle per a accedir al Resort.

Empresa
Empresa:

PGA Catalunya Golf &amp; Wellness

Sector:

Hostaleria / Turisme / Restauració

Descripció:

PGA Catalunya Golf and Wellness està situat en 540 hectàrees de bosc mediterrani i a només una hora de Barcelona, amb
moltes carreteres nacionals i internacionals, connexions ferroviàries i aèries, i a només 20 minuts de la ciutat històrica de
Girona. Obert el 1999, el PGA Catalunya Golf and Wellness ràpidament va establir una reputació internacional per
l'excepcional qualitat. És el lloc número 1 a Espanya per la revista Golf World, que també reconeix el Camp d'Estadi en els
seus Top 100.

El complex de 36 forats també ofereix dues opcions d'allotjament: l'Hotel Camiral de 5*, un membre de The Leading Hotels of
The World, i l'Hotel LAVIDA, destinat al viatger actiu. En el seu cor es troba el Wellness Centre (obert el 2021) que ofereix
tractaments personalitzats de curació i alta tecnologia, similars als trobats en clíniques especialitzades i instal·lacions d?elit
atlètiques. A més, la Destinació del Tour europeu comprèn un desenvolupament discret i de baixa densitat, amb
instal·lacions d'oci de primera classe i un nombre selecte de viles, viles adossades modernes estilitzades i apartaments de
luxe.

