CARREIRAS E BENEFÍCIOS NO ENCORE BOSTON HARBOR

OPORTUNIDADES DE CARREIRAS NO ENCORE BOSTON HARBOR
Seu emprego no Encore significa que você vai fazer parte
da equipe de hotelaria mais respeitada, reconhecida
e invejada no mundo. Mais do que uma remuneração
competitiva, uma ampla variedade de benefícios,
treinamento pago e oportunidades de crescimento,
Encore Boston Harbor proporciona uma cultura de
trabalho tipo família que é inigualável em nosso setor.
Quem trabalha em nossa organização tende a permanecer
conosco. É muito comum ver diversas gerações da mesma
família trabalhando em nossos resorts.

+ Maior número de prêmios cinco estrelas do que
qualquer outra empresa de hotelaria independente
no mundo—segundo Forbes Travel Guide
+ Uma das empresas mais admiradas no mundo—
segundo a revista Fortune
+ Um dos melhores lugares para se hospedar no
mundo—segundo Condé Nast Traveler
+ Primeiro lugar como Empregador Preferido—
segundo Bristol Associates e Spectrum Gaming
Group
+ Primeiro lugar entre Melhores Locais de Trabalho,
2013—segundo Las Vegas Review Journal

RESUMO SOBRE CARREIRAS
Serão contratadas mais de 4.500 pessoas para operar nosso Resort no Encore Boston Harbor. Trabalhar no
Encore é muito mais do que um emprego—é uma carreira. Existe uma vaga para quase todo tipo de pessoa e
conjunto de qualificações.
De acordo com nossos acordos com as comunidades onde estamos situados e circunvizinhas, terão preferência de
contratação os residentes devidamente qualificados das cidades de: (1) Everett, (2) Malden, e (3) Boston, Cambridge,
Chelsea, Medford e Somerville.
O negrito indica que existem mais de 10 vagas abertas | *Indica mais de 50 vagas abertas | Itálico indica vaga aberta para quem aprende inglês.

HOTEL — 800+

ALIMENTOS E BEBIDAS — 1.400+

CASSINO — 1.600+

Representante da recepção
Recepcionista do lobby
Embaixador do salão VIP
Concierge
Agente de marketing e vendas da Central de
Atendimento
Gerente de turnos de limpeza
Atendente de quarto de hóspedes*
Funcionário dos serviços de manutenção
Supervisor de garantia de qualidade
Controlador do andamento dos serviços
Supervisor de porteiros de hotel
Atendente de portaria de hotel
Porteiro
Coordenador de vendas para grupos
Especialista em marketing de hotel
Controlador de serviços de urgência
Atendente de manobrista
Atendente de estacionamento
Concierge de áreas públicas*

Gerente de restaurante
Chef de cozinha
Chef assistente
Cozinheiro de linha
Cozinheiro I*
Cozinheiro II*
Trabalhador de cozinha*
Gerente de turno
Caixa de alimentos e bebidas
Encarregado do controle de estoque
Coordenador da segurança do estoque
Garçom*
Transportador da comida à mesa
Ajudante de garçom*
Barman*
Sommelier
Garçom de bar*
Garçom de bar aprendiz
Anfitrião
Capitão banquete
Responsável pela organização do banquete

Líder da equipe de serviço*
Crupiê*
Técnico em caça-níqueis
Crupiê de pôquer*
Crupiê que supervisiona o banco
Funcionários que supervisionam os crupiês
Representante de marketing do cassino
Caixa do cassino
Encarregado de resgate de tíquetes
Responsável pelo crédito no cassino
Motorista de limusine
Controlador de limusines
Anfitrião de marketing
Responsável pela contabilidade do cassino
Controlador da contabilidade do cassino
Funcionário da equipe de contagem
Especialista em vigilância
Encarregado de limpeza pesada no cassino*

VAREJO, SPA & SALÃO DE BELEZA - 75+

GERAL & ADMINISTRATIVO - 120+

MANUTENÇÃO, HORTICULTURA, SEGURANÇA - 360+

Gerente de loja
Funcionário de varejo
Caixa
Profissional de ginástica
Recepcionista
Terapeuta de spa
Esteticista
Atendente de hóspedes
Manicure
Cabeleireiro
Maquiador(a)

Técnico de áudio e vídeo
Coordenador de recursos humanos
Coordenador de mídia
Encarregado de contas a receber
Encarregado da folha de pagamentos
Administração de reclamações de hóspedes
Recrutador
Funcionário de compras
Operador de armazém
Atendente de recepção
Costureiro de uniformes
Atendente de uniformes
Técnico de PC

Pintor
Carpinteiro
Eletricista
Manutenção geral
Mecânica / AVAC (aquecimento, ventilação, ar condicionado)
Assistente de doca
Jardineiro
Florista
Agente de segurança*
Policial com bicicleta
Policial com cão treinado (K-9)
Redator de relatórios

BENEFÍCIOS
SAÚDE E BEM-ESTAR
Seguro de Assistência Médica
+ Cobertura abrangente de saúde (funcionário e família)

+ Cobertura odontológica

+ Plano para medicamentos sob prescrição

+ Cobertura para visão

MY NOW CLINIC
+ Consultas médicas on-line & diagnóstico de saúde

+ Programas on-line para perda de peso e bem-estar

+ Envio direto de receitas para sua farmácia local
ECONOMIA E AMENIDADES
Le STAFF CAFÉ
+ Refeições com desconto para funcionários

+ Opções desde veganos até estação de corte de carnes

+ Menu rotativo diário

+ Valores nutricionais incluídos para todos os itens servidos

LOJA EXCLUSIVA PARA FUNCIONÁRIOS
+ Produtos de banho e beleza

+ Produtos de designers com desconto

+ Lanches gourmet

+ Camas de sonho e itens existentes nos nossos quartos

VENDAS DE VAREJO EXCLUSIVAS PARA FUNCIONÁRIOS
+ Mercadorias com desconto de nossas pontas de estoque de varejo

+ Itens com logotipo

+ Vestuário e sapatos de designers

+ Casa e decoração

NÓS (FUNCIONÁRIOS DO WYNN) ECONOMIZAMOS
+ descontos especiais somente para nossos funcionários, dentro e fora do
nosso Resort

+ tudo, desde cupcakes até provedores de comunicação sem
fio, além de refeições, varejo e quartos de hotel

PRÊMIOS E HOMENAGENS
TEMPO LIVRE (FORA DO TRABALHO) REMUNERADO
+ Feriados
+ Faltas em dias móveis (por interesse pessoal ou feriados trabalhados)

+ Licença para os pais (parental leave) remunerada de seis
semanas

+ Férias remuneradas

+ Prêmios por assiduidade perfeita

HOMENAGENS A FUNCIONÁRIOS
+ Recompensas que variam constantemente para homenagear quem
demonstra desempenho profissional excepcional

+ Os prêmios incluem viagens, dinheiro, produtos eletrônicos,
serviços do resort e muito mais

EVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS
+ Comemorações de feriados

+ Concursos e distribuição de brindes

+ Eventos com diversões ao longo do ano
CRESCIMENTO E REALIZAÇÕES
ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
+ Auxílio financeiro pago pela empresa para seminários e cursos em
faculdade

+ Bolsas de estudo para pessoal qualificado e suas famílias

PATROCÍNIO DE ATLETISMO
+ Assistência financeira para atividades de atletismo, esportes em equipe, competições e eventos de caridade
401(k)
+ Programa de poupança para aposentadoria disponível para todos os funcionários, inclusive com incentivos equivalentes contribuídos
pela empresa

Acesse o nosso website para conhecer melhor as oportunidades de trabalho no Encore Boston Harbor… veja os
anúncios atuais de vagas de trabalho para se candidatar… explore todas as oportunidades de trabalho/treinamento
para emprego e compare as suas qualificações com as especificações dos melhores empregos… e se inscreva para
receber avisos por e-mail quando houver publicação de novos pedidos de mão de obra.
www.EncoreBostonJobs.com
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