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“Έχεις καλή δουλειά; Κάνε την ακόμα καλύτερη!
Η Hapimag στοχεύει στην προώθηση του
ανεκμετάλλευτου ταλέντου, όχι στην αγνόησή
του. Το ενδοεταιρικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Hapimag Young Generation Manager
είναι η ευκαιρία σου. Εκμεταλλεύσου την και δώσε
την ώθηση που χρειάζεται η καριέρα σου. Ανυπομονώ να λάβω την αίτησή σου.”
Manuel Carrasco
Chief Hospitality Officer

Η ΙΔΈΑ
Τα καλά πράγματα είναι κοντά μας. Είμαστε σίγουροι: Το ίδιο ισχύει
και για τα ηγετικά στελέχη. Πολλοί από τους υπεύθυνους τμημάτων
έχουν προοπτικές για πολλά περισσότερα.
Αυτά τα ταλέντα θέλει να ανακαλύψει και να προωθήσει η Hapimag.
Κάντε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας και λάβετε μέρος στο
πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Young Generation Manager (YGM) για
να γίνετε αναπληρωτής Resort Manager!

Αμοιβαία ωφέλιμη κατάσταση
Από το παραπάνω πρόγραμμα επωφελούνται και οι δύο πλευρές:
Ο εκπαιδευόμενος εκμεταλλεύεται μια μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξη ενώ η Hapimag διασφαλίζει ότι τυχόν διαθέσιμα
διευθυντικά πόστα καλύπτονται από άριστους συνεργάτες που
γνωρίζουν την εταιρεία και το πώς λειτουργεί.

Η ΜΕΤΕΚΠΑΊΔΕΥΣΉ
ΣΟΥ
Το πρόγραμμα YGM διαρκεί 16 ως 24 μήνες, ανάλογα με την υποδομή και το μέγεθος του Resort. Κατά τη διάρκεια αυτή παραμένεις
σε διαρκή κίνηση. Δουλεύεις τόσο στο τοπικό σου Resort αλλά
δραστηριοποιείσαι και σε άλλες χώρες. Ένας ακόμη σταθμός είναι
τα κεντρικά γραφεία της Hapimag στο Steinhausen.
Πρόγραμμα YGM
–	Σου ανατίθεται ένα τοπικό Resort.
–	Κάνεις δύο διασταυρούμενες εκπαιδεύσεις διάρκειας 2 ως 4 μηνών η καθεμία. Αυτές οι εκπαιδεύσεις λαμβάνουν χώρα κατά
προτίμηση σε ξένες χώρες και διαφορετικά cluster resorts.
–	Στο Steinhausen ολοκληρώνεις ένα πενθήμερο σεμινάριο
στους τομείς Marketing, Πωλήσεις, Operations και Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης.
–	Επιπλέον, κάθε 6 μήνες τουλάχιστον, λαμβάνει χώρα στο
Steinhausen ένα σεμινάριο σχετικά με τρέχοντα θέματα όπως
διοίκηση προσωπικού.
–	Αναλαμβάνεις 2 φορές καθήκοντα Resort Manager στο τοπικό
Resort για 2 εβδομάδες (στα μέσα/τέλη του προγράμματος).
–	Το πρόγραμμα YGM ολοκληρώνεται από την εργασία και
το coaching που λαμβάνεις από τον άμεσο προϊστάμενο και
μέντορά σου.

Hapimag Resort Lisbon

Hapimag Resort Marbella

ΤΟ ΤΑΛΈΝΤΟ ΣΟΥ,
Η ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΣΟΥ
Έχεις τη δυνατότητα να εξειδικευτείς περαιτέρω, να
εξελιχθείς επαγγελματικά και να προωθηθείς σε ανοιχτά
ηγετικά πόστα.
Οι προϋποθέσεις:
–	Ολοκλήρωση του δεκάτου όγδοου έτους ηλικίας
–	Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης
–	Ολοκλήρωση επαγγελματικής κατάρτισης ξενοδοχειακών επαγγελμάτων/
Bachelor ή ισάξιο δίπλωμα
–	Προϊστάμενος τμήματος (τουλάχ. 2 χρόνια)
–	Θετική ετήσια αξιολόγηση με ορισμό στόχων
–	Καλή γνώση γερμανικών και αγγλικών
–	Προθυμία αλλαγής του τοπικού resort
–	Προθυμία ανάληψης αντίστοιχης ηγετικής θέσης στο εξωτερικό μετά
την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης
– Βιογραφικό με πλήρη φάκελο

ΠΏΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ YGM
Η καριέρα σου ξεκινάει με το βιογραφικό σου. Αν πληροίς τις προϋποθέσεις θα σε προσκαλέσουμε στο Steinhausen. Μετά από μία
συζήτηση διάρκειας 90 λεπτών και μια ανάλυση προσωπικότητας,
ακολουθεί συνέντευξη με τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας.
Τι συμβαίνει αν δεν γίνεις δεκτός/-ή στο πρόγραμμα; Ευχαρίστως
σε ενημερώνουμε για περαιτέρω ενδοεταιρικές επαγγελματικές
ευκαιρίες. Φυσικά και μπορείς να ξαναστείλεις την αίτησή σου για
το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης YGM.

www.hapimag.com/ygm

ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΒΉΜΑ
Θέλεις να λάβεις μέρος; Τέλεια! Ανυπομονούμε να μας στείλεις
την αίτησή σου με τα παρακάτω έγγραφα:
–	Βιογραφικό
–	Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
–	Συστατική επιστολή προϊσταμένου
–	Τελευταία αξιολόγηση επιδόσεων στους τομείς διαχείρισης,
ικανοποίησης καλεσμένων και συνεργατών
Στείλε την αίτησή σου με το θέμα «Young Generation Manager»
στον Thomas Roost, Chief Human Resources Officer:
thomas.roost@hapimag.com
Εις το επανιδείν!
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