O TEU TALENTO –
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“O teu trabalho é bom? Torna-o fantástico!
A Hapimag pretende promover o talento
de forma objetiva e não deixá-lo adormecer.
O Programa de formação contínua da
Hapimag, Young Generation Manager, é a
tua oportunidade. Agarra-a e dá um impulso
à tua carreira. Congratulo-me com a tua
candidatura.”
Manuel Carrasco
Chief Hospitality Officer

A IDEIA
O bom está tão perto. Estamos convencidos: O mesmo
acontece com os bons executivos. Em muitos gestores
dedicados esconde-se grande talento para ir mais além.
São estes talentos que a Hapimag visa encontrar e promover.
Avança mais um passo na tua carreira com a formação
em Resort Manager assistente do Programa de formação
contínua Young Generation Manager (YGM)!

Win-win
O Young Generation Manager traz benefícios para ambas as
partes: Tu fazes mais pelo teu futuro e a Hapimag certifica-se
de que os cargos de liderança em aberto são ocupados por
recursos internos fortes, que sabem como a Hapimag funciona.

A TUA FORMAÇÃO
CONTÍNUA
O Programa YGM tem a duração de 16 a 24 meses, consoante a infraestrutura e a dimensão do resort. O Programa
está em movimento. Tu trabalhas no teu resort fixo, mas
também desenvolves a tua atividade noutros países. Uma
outra estância é a sede da Hapimag em Steinhausen.
Programa YGM
–	Manténs um Resort fixo.
–	Participas em 2 formações transversais, com a duração
de 2 a 4 meses cada. As formações transversais decorrem,
de preferência, em países de língua estrangeira e em clusterresorts diferentes.
–	Em Steinhausen concluis um módulo de 5 dias no âmbito
de áreas como Marketing, Sales, Operations e Social Media.
–	Além disso, pelo menos de 6 em 6 meses ocorre em
Steinhausen um seminário, que organizamos para ti, sobre
temas relevantes (por ex.: Gestão de Recursos Humanos).
–	Substituis, no teu resort fixo, o Resort Manager por 2 vez
durante 2 semanas (de meados ao fim do Programa).
–	Trabalho de projeto e Coaching por parte dos supervisores
diretos e mentor complementam o Programa YGM.
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O TEU TALENTO, A
TUA OPORTUNIDADE
Tens a possibilidade de fazer uma formação contínua, dás um salto na carreira e tens preferência em
caso de cargos de liderança em aberto.
O que apresentas:
–	Maioridade
–	Ensino secundário concluído/formação profissional
–	Formação em gestão hoteleira, Bacharelato ou qualificação
equivalente
–	Gestor de departamento (há 2 anos, no mínimo)
–	Avaliação anual positiva, com acordo relativamente a objetivos
–	Bons conhecimentos de alemão e inglês
–	Disponibilidade para trocar de resort fixo
–	Disponibilidade para exercer uma posição de liderança
adequada no estrangeiro, após concluir a formação
–	Candidatura com um dossier completo

O TEU CAMINHO PARA
O PROGRAMA YGM
A tua carreira começa com uma candidatura. Se preencheres
todos os requisitos, convidamos-te para Steinhausen. Uma
conversa de cerca de 90 minutos e uma análise de personalidade, segue-se uma entrevista com a direção do grupo.
E se não for possível a tua integração no Programa? Nesse
caso, teremos todo o prazer em apresentar-te outras
oportunidades de carreira dentro da empresa. E poderás,
naturalmente, voltar a candidatar-te ao Programa YGM.

www.hapimag.com/ygm

O TEU PRÓXIMO
PASSO
Queres mesmo participar? Excelente; vamos a isso!
Aguardamos a tua candidatura, contendo o seguinte:
–	Curriculum vitae
–	Carta de motivação
–	Recomendação do supervisor
–	Última avaliação de desempenho relativamente a eficácia
e satisfação de clientes e colegas
Envia a tua candidatura com a referência “Young Generation
Manager” para Thomas Roost, Chief Human Resources Officer:
thomas.roost@hapimag.com
Até breve!
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