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“İşinizden hoşlanıyor musunuz? Onu sevmeyi
öğrenin ! Hapimag, yetenekleri isabetli
şekilde teşvik etmek ve bunların heba olmamasını istemektedir. Hapimag’ın Young
Generation Manager Eğitim Programı sizin
fırsatınız olacak. Fırsatı değerlendirin ve
kariyerinizi ileriye taşıyın. Başvurunuzu sabırsızlıkla bekliyorum.”
Manuel Carrasco
Chief Hospitality Officer

FİKİR
Güzel şeyler bazen düşündüğünüzden daha yakındır. Bunun
iyi yöneticiler için de geçerli olduğuna inanıyoruz. Kendini
işine adamış birçok personelin daha fazlasını yapabilecek
potansiyeli vardır.
Hapimag, bu yetenekleri ortaya çıkarıp desteklemek istiyor.
Kariyerinizde bir basamak yukarı çıkın ve Young Generation
Manager (YGM) eğitim programıyla tesis müdürü yardımcısı olun!
Kazan-kazan
Young Generation Manager ile iki taraf da kazanır: Siz
geleceğinizi inşa ederken Hapimag da açık olan yönetici
pozisyonlarını, kurumun içinde olup Hapimag’te işlerin
nasıl yürüdüğünü bilen en yetenekli kişilerle doldurur.

EĞITIMINIZ
YGM programı, Resort’un altyapısı ve büyüklüğüne göre
değişmekle birlikte 16 – 24 ay sürmektedir. Bu süre çok
hareketli geçer. Hem kendi Resort’unuzda hem de diğer
ülkelerde çalışırsınız. Diğer bir nokta da Steinhausen’daki
genel merkezimizdir.
YGM programı
–	Sizin için bir Resort belirlenir.
–	Her biri 2 ila 4 ay süren 2 çapraz eğitim alırsınız. Çapraz
eğitimler, tercihen yabancı bir dilin konuşulduğu ülkelerde
ve farklı türdeki Resort’larda yapılır.
–	Steinhausen’da Marketing, Sales, Operations ve Social
Media alanlarında 5 günlük bir modül tamamlarsınız.
–	En az her 6 ayda bir sizin için Steinhausen’da ilgili konularda
(örneğin personel yönetimi) bir seminer etkinliği düzenlenir.
–	Kendi Resort’unuzda her seferinde 2 hafta sürecek şekilde
2 kez (programın ortasında ve sonunda birer kez) tesis
müdürü temsilcisi olarak görev yaparsınız.
–	Proje çalışması ve doğrudan yöneticiniz ve mentorunuz
ile koçluk çalışması ile YGM programı tamamlanır.

Hapimag Resort Lisbon

Hapimag Resort Marbella

SIZIN İŞINIZ,
SIZIN FIRSATINIZ
Hem eğitim alma fırsatı yakalayacaksınız, hem
kariyerinizde sıçrama yapacaksınız hem de açık
kadrolarda ilk tercih siz olacaksınız.
Sizden istenenler:
–	18 yaşının üstünde olmak
–	Lise diploması/mesleki eğitim belgesi
–	Lisans veya eşdeğer düzeyde otelcilik eğitimi almış olmak
–	Bölüm şefi olarak en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
–	Pozitif yıllık değerlendirme ve hedef anlaşması
–	Almanca ve İngilizceyi iyi derecede biliyor olmak
–	Resort değiştirmeye istekli olmak
–	Programı tamamladıktan sonra yurt dışında bir yönetim
pozisyonuna geçmeye istekli olmak
–	Başvuru dosyasını eksiksiz bir şekilde sunmak

YGM PROGRAMI
YOLCULUĞUNUZ
Kariyeriniz bir başvuru ile başlar. Tüm koşulları sağladığınız
takdirde sizi Steinhausen’a davet ederiz. 90 dakikalık bir
görüşme ve kişilik incelemesinin ardından yönetim kurulu
ile görüşürsünüz.
Programa kabul edilmediğinizde ne olur ? O zaman sizi
şirketteki diğer kariyer fırsatlarıyla tanıştırırız. Ve tabii ki
YGM programına da tekrar başvurabilirsiniz.

www.hapimag.com/ygm

SONRAKI ADIMINIZ
Mutlaka katılmak istiyor musunuz? Harika, hemen başlayalım!
Aşağıdaki belgelerle birlikte yapacağınız başvuruyu sabırsızlıkla
bekliyoruz:
–	CV
–	Motivasyon mektubu
–	Yöneticiden referans mektubu
–	Kârlılık, konuk ve çalışan memnuniyeti alanlarındaki
son performans değerlendirmesi
Lütfen başvurularınızı “Young Generation Manager” konu
başlığıyla Chief Human Resources Officer Thomas Roost’un
e-posta adresine gönderiniz: thomas.roost@hapimag.com
Şimdilik hoşça kalın!
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