
 

 

 
Лечебен център Vita Rama e единственият Лечебен център в България 
предлагащ холистичен подход към здравето.  
Основна мисия на Центъра е да разработва, развива и предлага услуги и 
продукти, които подкрепят и подобряват здравето на човека и са в хармония с 
природата. 
 
През сезон Лято, Лечебен център Vita Rama провежда здравословни програми 
„Здраве“, „Детокс“, „Отслабване“, „Жизненост“ и „Здравословна почивка“ в 
природен резерват селище „Емона“ – разположено непосредствено до нос 
Емине (най-източната част на Стара планина) и плаж Иракли.  

 
За сезон Лято 2018 г. (20.05.2018 – 20.09.2018 г.) Лечебен център Vita Rama търси 
да назначи опитен и мотивиран служител на позиция: 
 
 

     Камериерки: 
 
        Отговорности: 

● Познаване и прилагане на стандартите на почистване и зареждане на хотелски 
стаи. 

● Почистване и поддържане на отлична  хигиена на общи части, тоалетни 
помещения, прилежащи части и 21 стаи за гости (разпределени между две 
камериерки). 

● Поддържане на връзка с рецепцията за своевременно уточняване на график за 
почистване и зареждане на стаи.  

● Пране на спално бельо. 
● Спазване на работния процес и работните стандарти по длъжностна 

характеристика. 
 

        Изисквания към кандидата за позицията: 
● Опит на позиция Камериер/ка. 
● Отговорност и внимание към детайлите. 
● Добри комуникативни умения. 
● Тактичност и дискретност.  
● Работна дисциплина. 
● Умения за работа в екип.  
● Умения за работа в динамична среда и приоритизиране на задачите. 

 
 
 
 



 

 

         
     Лечебен център Vita Rama предлага на кандидата за позицията:  
 

● Срочен трудов договор. 
● Адекватно заплащане за позицията. 
● Храна (здравословна и вегетарианска). 
● Настаняване и ползване на пералня. 
● Адекватно обучение за съответната длъжност и възможност за усъвършенстване на 

придобитите знания. 
● Насоки от специалистите на Лечебен център Vita Rama за здравословен и  

природосъобразен начин на живот. 
● Преференциални цени за био и здравoсловен онлайн магазин Vita Rama.  

 
 

 Местоположение на работното място: Емона 
 Работно време: 7-9 часа дневно; 6 дни в седмицата 

 
 

● Ако искате да се присъедините към екипа на Vita Rama за сезон Лято 2018, 
моля изпратете вашата професионална автобиография, актуална снимка и 
мотивационно писмо на jobs@vitarama.bg до 30.04.2018 година.  

● Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално. На интервю ще 
бъдат поканени кандидатите, които отговарят на посочените по-горе изисквания  

● За въпроси и допълнителна  информация за позицията, можете да се свържете с 
нас на телефон 
0893 056 998 (Милчо Милчев) 
Бележки: 

● Професионалната автобиография (СV) и мотивационното писмо трябва  
да бъдат на отделни файлове, прикачени към изпратения и-мейл.  

● В професионалната автобиография трябва да присъства телефон за контакт. 
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