Gestor de Pousada de Juventude
(m/f)
Vila do Conde
A Movijovem | Pousada de Juventude de Vila do Conde está a recrutar!
Quem somos?
Através de uma das maiores redes de alojamento em Portugal, as Pousadas de
Juventude promovem a mobilidade juvenil em todas as suas vertentes, bem como o
turismo para jovens de todas as idades.
Qual a função para a qual te queremos?
O Gestor de Pousada é o responsável pelo funcionamento global da Pousada de
Juventude. Assegura que todos os seus departamentos, como receção, limpeza, f&b e
manutenção proporcionam um bom desempenho e um bom serviço ao cliente.
Como vai ser o teu trabalho?
Todos os dias procura proporcionar a melhor estadia ao nosso hóspede.
Garante a execução de todos os processos necessários ao ótimo funcionamento da
Pousada nas áreas de vendas, atendimento, alojamento, limpeza, f&b, segurança,
aquisições e manutenção de instalações.
Assegura o cumprimento das normas de funcionamento da organização, da legislação
e das boas práticas do sector.
Efetua a gestão comercial da unidade, através da análise de dados, gestão de preços e
inventário e de iniciativas com vista a promoção e notoriedade da Pousada junto dos
agentes locais.
O que precisas?
•
•
•

Formação na área do Turismo/Hotelaria ou similar, preferencialmente
Licenciatura;
Muita ambição e vontade de integrar um projeto em renovação e crescimento.
Capacidade de liderança, motivação, organização e gestão de equipas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecimento da área comercial hoteleira e experiência em análise de
informação, gestão de preços e disponibilidade.
Experiência anterior em ambiente de Hostel ou Hotel, preferencialmente em
funções diversas ligadas à operação (limpeza, manutenção, receção, etc).
Conhecimentos básicos de HACCP.
Bons conhecimentos de línguas, nomeadamente inglês (outras línguas serão
valorizadas).
Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador: Office, Outlook, Teams.
Conhecimentos de Informática hoteleira: PMS - Newhotel, Channel Manager e-GDS; Extranet das OTAs: Booking, Expedia, Hostelword.
Boa capacidade de comunicação e gosto por relações interpessoais.
Capacidade de trabalhar em equipa.
Dinamismo e proatividade.
Disponibilidade para deslocações e para trabalhar por turnos e em horários
rotativos.

O que te damos?
Um contrato de trabalho sem termo.
Um ambiente de trabalho com dimensão nacional e âmbito internacional através da
sua associação à Hostelling International.
Um lugar numa empresa com uma missão social de apoio à mobilidade juvenil.
Seguro de saúde.
Benefícios na utilização da rede de Pousadas.
Gozo de tolerância no dia do teu aniversário.
Possibilidade de participação em programa de intercâmbio europeu.

Se és o/a candidato/a que procuramos para a nossa equipa, envia a tua candidatura
acompanhada de Curriculum Vitae e carta de motivação para o endereço de email:
rhaj@movijovem.pt até ao próximo dia 30 de julho de 2021, com a referência
“GESTOR_PJVCD2021”.
Nota: Serão consideradas somente as candidaturas que reúnam o perfil pretendido. Os
CV’s enviados em língua estrangeira e/ou sem indicação da referência supra
mencionada serão excluídos do processo de recrutamento e seleção.
Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei de
Proteção de Dados. Os dados pessoais enviados pelos candidatos no âmbito do
presente Processo de Recrutamento serão tratados de forma lícita e limitada à
finalidade para a qual foram recolhidos, nomeadamente a validação e avaliação dos
candidatos. Os dados pessoais enviados serão conservados pelo tempo exclusivamente

necessário à conclusão do Processo de Recrutamento, sendo eliminados no momento
em que o mesmo termine, exceto quando sejam necessários para a prossecução de
atributo legal.

