
 

 

Event Coordinator (STAGES HOTEL PRAGUE) 
 
Zaměstnavatel Bestsport, a.s. – majitel a provozovatel O2 areny a O2 universa hledá vhodného kandidáta na 
pozici: Event Coordinator (STAGES HOTEL PRAGUE) 
 
Náplň práce: 
✓ Převzetí potvrzené akce od obchodního oddělení a její realizace 
✓ Komunikace s klientem ohledně přípravy akce, doladění detailů, časového harmonogramu atd. 
✓ Shrnutí všech požadavků a jejich předaní na ostatní oddělení (F&B, Recepce, Rezervace, HSK) 
✓ Příprava function sheetu a jeho distribuce 
✓ Účast na týdenní function sheet meetingu 
✓ Intenzivní komunikace s ostatními odděleními společnosti 
✓ Přivítání hosta při příjezdu a asistence po dobu pobytu skupiny v hotelu (osobní, telefonická) 
✓ Denní kontrola akce a domluvených detailů 
✓ Vyúčtování akce dle skutečnosti včetně doúčtování případných nedoplatků a dalších objednaných 

služeb 
✓ Komunikace ohledně odsouhlasení vyúčtování s klientem a předání finálních podkladů k vystavení 

konečné faktury 
 
Požadujeme: 
- ukončené SŠ vzdělání 
- uživatelská znalost práce na PC – MS Office 
- schopnost učit se práci s jinými IT systémy (uživatelsky) 
- spolehlivost, pečlivost, kreativitu 
- dobrá znalost českého a anglického jazyka v písemném projevu 
- časová flexibilita 
- komunikativnost a příjemné vystupování 
- pozitivní přístup k překonávání překážek 
- vytrvalost dotáhnout věci do konce  
 
Nabízíme: 
- Pracovní smlouvu na HPP  
- Pracovní doba 40 hodin týdně (8 hodin denně)  
- Nástupní mzda dle schopností a kvalifikace, nenárokové odměny dle Mzdového řádu společnosti 
- Práci v jedinečném prostředí a možnost podílet se na konání zajímavých akcí  
- 25 dní dovolené  
- Příspěvek na stravování ve vlastní kantýně 
- Příspěvek na penzijní připojištění 
- Sleva na služby STAGES HOTEL Prague, sleva na produkty a služby od subjektů v rámci skupiny PPF, 

sleva při ubytování v hotelech sítě Marriott 
- Možnost parkování 
- Možnost dalšího vzdělávání a další finanční i nefinanční benefity  
- Nástup možný ihned 

 

Pro více informací či sjednání schůzky nás kontaktujte, prosím, e-mailem: viktor.psenicka@stageshotel.com 

mailto:viktor.psenicka@stageshotel.com

