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EMPREGADO DE MESA

O GOLFLAND é o novo Parque de Diversões Familiar e um ponto de encontro para os golfistas

de todo o Algarve. No GOLFLAND pode desfrutar de uma variedade de experiências. 

Lizard, o lagarto, é a nossa mascote e vai levar os nossos jogadores numa volta pelo Algarve 

enquanto jogam no campo de minigolfe mágico de 18 buracos. 

Os 2 simuladores de golfe internos são a última geração TrackMan - o sonho dos todos os 

jogadores de golfe e uma solução que oferece uma experiência que permite alcançar novas 

metas num espaço interior.

As esplanadas, o restaurante e os bares complementam a nossa oferta com sabor- alimentos 

e bebidas saudáveis com uma vista deslumbrante sobre a famosa Ria Alvor.

O parque infantil, a sala de jogos e o pátio com o barbecue oferecem algo para cada membro 

da família. 

Este local é uma atração única que funciona todo o ano, usando recursos eletrônicos, 

iluminação RGB inovadora e efeitos holográficos numa atmosfera verde e relaxante.

O GOLFLAND é um lugar feliz, um destino para adultos e crianças – Magia Diversão para todos

 é essa a nossa PROMESSA! 

  

1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

2.  PERFIL E REQUISITOS 

Cordialidade, 
Gentileza, 
Simpatia, 
Atendimento ao cliente,
Capacidade e Gosto pelo trabalho de equipa,
Boa apresentação pessoal.
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4.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Minimo 3 anos de experiência.

3.  PERFIL E ESPECÍFICOS

Obrigatório falar Português e Inglês (uma terceira língua é uma vantagem),
Flexibilidade para trabalhar por turnos,
Conhecimentos de informática e conhecimento tecnológico,
Orientação para a venda.

5.  FUNÇÕES A DESEMPENHAR
Cumprimentar e acompanhar os clientes até as suas mesas, 
Apresentação dos menus e das informações detalhadas 
(sobre porções, ingredientes ou potenciais alergias alimentares)
Preparação das mesas,
Oferecer recomendações acerca do menu mediante solicitação,
Venda incrementada dos produtos adicionais quando apropriado,
Utilização de software para pedidos de PDV de alimentos e bebidas,
Servir os pedidos de comida e bebida,
Fornecer excelente atendimento aos clientes.

6.  HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

Ensino Secundário.

7.  OFERTAS E CONDIÇÕES
Periodo do Contrato - Mais informações na entrevista.
O Golfland é localizado na Rua Serpa Pinto, nº 1, 8500-087 Alvor.
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