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Ko izvēlēsies un kāpēc?
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• Istabene - istabenis

• Valsts: Bulgārija

• Darba vieta: Bulgārija, „…. Sunny Beach …..” pie Melnās jūras

• Brīvo darba vietu skaits: 4

• Darba līgums: sezonas darba līgums ar pārbaudes laiku

• Darba uzsākšana: 01.06.2017.

• Darba laiks: 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā

• Darba samaksa: 700 BGN/mēnesī, (bruto) 

• Darba apraksts un prasības: darbam viesnīcā „Iberostar Sunny Beach Resort” tiek meklēti motivēti, 
pozitīvi noskaņoti, pieklājīgi un strādīgi darbinieki, kuri izprot laba pakalpojumu servisa nodrošināšanas 
nozīmi. Ļoti noderīgas ir krievu valodas zināšanas, jo lielākā daļa viesnīcas apmeklētāju un viesu ir 
krievvalodīgie.

• prasības:

• - vismaz vidējā izglītība 

• - iepriekšējā darba pieredze vismaz 1 gadu

• - angļu valodas zināšanas



• Istabene - istabenis

• Valsts: Bulgārija

• Darba vieta: Bulgārija, „…. Sunny Beach …..” pie Melnās jūras

• Brīvo darba vietu skaits: 4

• Darba līgums: sezonas darba līgums ar pārbaudes laiku

• Darba uzsākšana: 01.06.2017.

• Darba laiks: 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā

• Darba samaksa: 700 BGN/mēnesī, (bruto) (357.91 euro)

• Darba apraksts un prasības: darbam viesnīcā „Iberostar Sunny Beach Resort” tiek meklēti motivēti, 
pozitīvi noskaņoti, pieklājīgi un strādīgi darbinieki, kuri izprot laba pakalpojumu servisa nodrošināšanas 
nozīmi. Ļoti noderīgas ir krievu valodas zināšanas, jo lielākā daļa viesnīcas apmeklētāju un viesu ir 
krievvalodīgie.

• prasības:

• - vismaz vidējā izglītība Izglītots meklēs iespējas

• - iepriekšējā darba pieredze vismaz 1 gadu

• - angļu valodas zināšanas



• Viesmīlības pakalpojumu speciālists

• Valsts: Vācija

• Darba vieta: Vācija, Frankfurte

• Darba laiks: maiņu darbs

• Darba līgums: uz 1 gadu ar iespēju pagarināt līgumu

• Darba apraksts: ieinteresēt viesnīcas apmeklētājus izmantot visu pakalpojumu klāstu, kas 
atrodas pieņemšanas zonā (t.i. restorāns un bārs, recepcija, biznesa centrs, atpūtas zona 
u.c.). Sniegt palīdzību viesiem ar speciāliem pakalpojumiem (transportu, rezervāciju, 
ķīmisko tīrīšanu) veicot pakalpojumu (sazinoties ar nodaļām vai indivīdiem) vai sniedzot 
informāciju par attiecīgajiem izpildītājiem. Izpildīt speciālus lūgumus no personām ar 
īpašām vajadzībām un sekot līdzi to izpildei. Savākt un apkopot informāciju par vietējo 
apkārtni, ērtībām, esošiem pasākumiem utt. Informēt par negadījumiem, ievainojumiem un 
nedrošiem darba apstākļiem menedžeri. Kandidātiem ir jābūt pabeigtām drošības 
apmācībām un sertifikātiem.



• Viesmīlības pakalpojumu speciālists

• Valsts: Vācija

• Darba vieta: Vācija, Frankfurte

• Darba laiks: maiņu darbs

• Darba līgums: uz 1 gadu ar iespēju pagarināt līgumu

• Darba apraksts: ieinteresēt viesnīcas apmeklētājus izmantot visu pakalpojumu 

klāstu, kas atrodas pieņemšanas zonā (t.i. restorāns un bārs, recepcija, biznesa centrs, 

atpūtas zona u.c.). Sniegt palīdzību viesiem ar speciāliem pakalpojumiem (transportu, 

rezervāciju, ķīmisko tīrīšanu) veicot pakalpojumu (sazinoties ar nodaļām vai indivīdiem) vai 

sniedzot informāciju par attiecīgajiem izpildītājiem. Izpildīt speciālus lūgumus no 

personām ar īpašām vajadzībām un sekot līdzi to izpildei. Savākt un apkopot informāciju 

par vietējo apkārtni, ērtībām, esošiem pasākumiem utt. Informēt par negadījumiem, 

ievainojumiem un nedrošiem darba apstākļiem menedžeri. Kandidātiem ir jābūt pabeigtām 

drošības apmācībām un sertifikātiem.























1. Pēc kādām pazīmēm var noteikt, ka šis ir CT gadījums?

2. Kas tas ir par CT veidu?

3. Kas ir upuris?

4. Kādi līdzekļi tika izmantoti?

5. Kāda palīdzība un pakalpojumi tiks piedāvāti?



Kam man tas viss?

Foto: www.webmarketing.lv



Kam man tas viss?

UPURIS

SEKAS 
VP/ PR 

Tiesa SD BT 

u.c.

PREVENCIJA

SABIEDRĪBA



Vairāk rīcības, mazāk neatbildētu jautājumu

Foto: http://oberoning.com/en/about-oberon-company


