
Fit for Future Internship 



LIFE IN STYLE.
PLEASURE FOR BUSINESS

Descoperă conceptul business & lifestyle din cadrul Kronwell Brașov Hotel, 
acolo unde feedbackul oaspetelui reprezintă ghidul de bune practici.

• Facilitățile impresionante, serviciile dedicate și confortul remarcabil al celor 
81 de camere design
• Kronwell Events & Conference Center: 10 săli de evenimente modulare 
într-o locație de top din Brașov care dispune de o capacitate totală de 1500 de 
persoane, în spații echipate cu tehnologie ultramodernă
• BELAQVA Spa & Wellness – outlet dedicat tuturor celor care au nevoie de 
un impuls de energie
• Kids' special – Happy Shark - spațiul interactiv de joacă 
• Dash. Designed for fun - biliard, bowling, ping pong, snooker 
• MADAME PRALLINI. COUTURE PÂTISSERIE BOUTIQUE, laboratorul de 
produse de patiserie din produse naturale.

În continuă dezvoltare, atât Kronwell Brașov Hotel cât și outleturile partenere 
se bucură de aprecierea publicului și își propun să mențină standardele de 
calitate cu care și-au obișnuit clienții.



KRONWELL highlights



Deschis în februarie 2013, Kronwell Brașov Hotel este unul dintre cele mai populare hoteluri premium 
de 4* din România. Cu o echipă tânără, energică și dedicată, Kronwell își propune să ofere ospitalitate 
autentică și servicii integrate atât pentru segmentul business cât și pentru cel leisure. 

În cei trei ani de la momentul în care primul oaspete ne-a trecut pragul, hotelul a crescut, pas cu pas în 
dorința de a oferi un suflu nou.

Aprecierea oaspeților și partenerilor se regăsește în nominalizări și distincții din industria hotelieră locală 
și internațională, precum ‘Cea mai bună investiție a anului’ (2013), ’Hotelul Anului’ (2013-2015), ’Cel mai 
bun centrul de conferințe al anului’ (2015) în cadrul Romanian Top Hotel Awards, Tripadvisor Traveller's 
Choice.

Hotelul Business & Lifestyle este un produs exclusivist în industria turismului din România, operat sub 
o imagine de brand proprie. Propunându-și o abordare diferită și o constantă atenție pentru detalii, 
Kronwell Brașov Hotel se adresează  atât nevoilor călătorului aflat în scop de afaceri, cât și oaspeților 
aflați în vacanță. 



De ce KRONWELL?



Profită de șansa de a transpune în practică fundamentul teoretic acumulat pe băncile 
școlii. Descoperă industria zâmbetului sub ghidajul atent al unuia dintre ambasadorii unui 
brand poziționat în topul dorințelor călătorului modern. Pătrunde în backstage și află care 
sunt pașii în creionarea, organizarea și implementarea unui eveniment menit să atingă 
obiectivele trasate de către CLIENT.

Cele câteva zile de training intens reprezintă un prim pas pentru o viitoare carieră, acolo 
unde diversitatea și provocarea dictează agenda zi de zi. 

Succesul programului de internship poate genera, pe viitor angajarea unui număr 
semnificativ de practicanți pe poziții full-time în cadrul hotelului.



Oferta noastră



Marketing 1
Sales 1
Compliance 1
HR 2



Aplicațiile se transmit pe adresa recrutari@kronwell.com. 
Ca o regulă generală, procesul recrutării se va supune unei selecții competitive a practicanților.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la numărul 0758 047 109. 


