FORMULARI EMPRESA
Nom Empresa:

Cambrils Park Resort – Camping Sanguli Salou – Futbol Salou

Municipi llocs de
treball:

CAMBRILS - SALOU

Àrea ofertada:

Àrea
Recepció:
Cuina:
Sala:
Animació:
Manteniment:
Jardineria:
Seguretat:
Pisos:
Comercial Màrqueting:
Altres:

Breu descripció
empresa (10 línies
Max.)

Marca amb una X les àrees ofertades
X
X
X
X
X
X
X
X

AL GRUP D’EMPRESES BLASI ET BUSQUEM!
El Grup d’Empreses Blasi som una organització de referència en el sector.
Oferim serveis turístics de qualitat; i estem fortament orientats al servei
als clients, a la innovació, a l’eficàcia i eficiència en els nostres processos,
així com al respecte per l’entorn. Destaquen tres models de negoci: el
Camping & Resort Sangulí Salou, Cambrils Park Resort i el Complex
Esportiu Futbol Salou.
El Sangulí Salou és considerat com un dels millors càmpings d’Europa, i
aquest 2018 hem guanyat el premi Camping de l’Any de l’ANWB en la
categoria dels millors allotjaments de lloguer. Apostem per la tradició
però sempre mirant al futur, i oferim el màxim confort en allotjaments i
parcel·les que compten amb la màxima qualitat. Cambrils Park és un hotel
d’apartaments de quatre estrelles a la Costa Daurada el qual vivim com a
Resort familiar a l’estiu, i com a Sport Village i espai per a esdeveniments
durant la resta de l’any. Al Complex Esportiu Futbol Salou comptem amb
10 camps de futbol i 1 camp polivalent de rugbi i futbol, unes
infraestructures d’alta qualitat per a la pràctica d’esport professional que
han fet que Salou rebi el segell de Destinació de Turisme Esportiu.
Som un gran equip de professionals al qual busquem incorporar
persones amb un esperit jove i innovador; que s’impliquin en la nostra
empresa. Si vols formar part del procés de selecció, envia’ns el teu
currículum a: rrhh@sangulisalou.com

Mitja Núm.
Treballadors

730 TREBALLADORS

Contractats en
Temporada Alta

