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FORMULARI EMPRESA 

 
Nom Empresa: H10 HOTELS SL 

 

Àrea  Departament Número de places en recerca 
en cada Departament (aprox.) 

Recepció: 10 

Cuina: 10 

Sala: 10 

Animació:  

Manteniment: 5 

Jardineria:  

Seguretat:  

Pisos: 20 

Comercial - Màrqueting:  

Dependent/a tenda  

Agent de reserves  

Guia  

Tècnic de producció  
 

 

Breu descripció 
empresa 
(10 línies màx.) 

H10 Hotels va ser fundada a principis dels 80, quan va 
començar a operar a les principals destinacions vocacionals 
d'Espanya. L'empresa compta amb 66 hotels en 23 
destinacions, cosa que constitueix un total de més de 16.000 
habitacions, la majoria en propietat. 
 
H10 Hotels és una de les 10 primeres companyies hoteleres 
d'Espanya i actualment està en fase d'expansió al Carib i 
Europa. 
 
El compromís de H10 Hotels és satisfer els seus clients oferint-
los comoditats privilegiades, serveis especialitzats, una cuina 
acuradament seleccionada i instal·lacions que s'actualitzaran 
constantment per garantir la més alta qualitat. 
 

Municipis on 
ofereix llocs de 
treball: 

SALOU, CAMBRILS I TARRAGONA 

http://www.feht-turisme.org/
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La nostra experiència de més de 40 anys al sector hoteler es 
basa en el nostre compromís amb el servei, la integritat  
empresarial i la contínua aplicació d'uns alts estàndards de 
qualitat en tot allò que fem. Amb l'objectiu de recollir tots  
 
aquests principis, valors i normes de conducta que han de regir 
a la nostra companyia, el juliol del 2017 s'ha aprovat el Codi 
Ètic de H10 Hotels. Tots els empleats, directius, administradors 
i col·laboradors de H10 Hotels, així com els seus clients, socis, 
proveïdors i, en general, qualsevol persona física o jurídica que 
es relacioni amb H10 Hotels ha de seguir aquest Codi Ètic. 

 

Número total de 
places a cobrir 

55 
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