
PORTÝR - HOTELOVÁ OSTRAHA  
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

Kontakt na náborové oddělení: 

tel: 281 867 746 │ mob.: 724 330 430 │ ibsa-czech@ibsa-czech.cz 
I.B.S.A. - czech, s.r.o. , U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 

NÁPLŇ PRÁCE: 

▪ portýr stojí před hotelem nebo v recepci během celé služby, v dopoledních hodinách zapisuje 
hosty, kteří jdou na snídani, během služby je k dispozici recepci, kontroluje vstup a slouží i 
jako ostraha 

▪ kontroluje parkování před hotelem, vystavuje hostům parkovací protokol a provádí jeho 
kontrolu. Před zaparkováním auta hosta zkontroluje, zda není poškozené – když ano, 
upozorní hosta i recepci. V nutném případě převeze auto hosta do hotelu Bílá Labuť, nebo do 
garáží Rudolfina. Auta odváží i v případě čištění ulic 

▪ při příjezdu pomáhá hostům z auta i z taxi. Při odjezdu může pozdržet provoz na silnici 
k hladkému odjezdu hosta od hotelu. Při špatném počasí chrání hosta hotelovým deštníkem 

▪ asistuje recepci při zápisu hosta (i jeho odhlášení) a odnáší kufry na pokoj, nebo z pokoje. 
Hosta informuje při uvedení na pokoj – televizní programy, nastavení trezoru, bezpečné 
používání varné konvice, ukáže mu Guest Directory, používání telefonu a číslo na recepci, 
možnost objednání wellness a sauny. Doručuje hostům vzkazy na pokoj, donese kosmetiku 
nebo osušky v případě nepřítomnosti pokojské 

▪ uklízí a připravuje wellness, nebo saunu v případě nepřítomnosti pokojské. V průběhu noční 
směny mezi 0:00 a 06.00 vyleští podlahu v lobby strojem k tomu určeným. Provádí drobné 
opravy a údržbu na pokyn recepce 

▪ zajišťuje stravování hostů po uzavření hotelové restaurace – přípravou jednoduchého 
pokrmu dle hotelového návodu, anebo jídlo objedná ve smluvní restauraci, vyzvedne jej a 
doručí hostovi 

▪ nestandartní situace strážní hlásí provoznímu manažerovi (tel. 777292972). Pokud se strážný 
nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na další plánovanou směnu, je povinen toto 
bezodkladně nahlásit provoznímu manažerovi. V opačném případě mu budou účtovány 
veškeré náklady spojené se zajištěním služby 

NABÍZÍME: 

▪ mzda 118,- Kč/hod 

▪ náborový příspěvek 5.000,- Kč vyplácený ve mzdě za první měsíc 

▪ zálohy po 10-ti směnách   

▪ dlouhodobý pracovní vztah DPP/HPP 

▪ 12hodinové směny, denní/noční 

▪ možnost profesního i platového růstu a zajištění zkoušky profesní kvalifikace strážný 

▪ služební uniforma s příplatkem na obuv 

▪ možnost zajištění ubytovny s 20% příspěvkem 

▪ práce v profesionálním kolektivu stabilní společnosti 

 …přiveď kolegu a řekni si o odměnu 3.000,- 

POŽADUJEME: 

▪ komunikativní znalost AJ │ dobré vyjadřovací schopnosti v ČJ │ odolnost vůči stresu 

▪ řidičský průkaz B │ zdravotní způsobilost a dobrou fyzickou kondici 

▪ trestní bezúhonnost │ spolehlivost, důslednost, flexibilita, samostatnost 
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▪ přirozenou autoritu, příjemné vystupování a chuť pracovat 

▪ zdravotní průkaz a zkouška profesní kvalifikace „Strážný“ (výhodou) 


