ESCRITÓRIO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ENCORE BOSTON HARBOR

INSTITUTO DE CARREIRAS EM CASSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BOSTON
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
+	Que tipo de escola é o Greater Boston Casino Career Institute?
	O Greater Boston Casino Career Institute (Instituto de Carreiras em Cassino da Região Metropolitana de Boston)
ensina e dá acesso aos interessados em se tornarem crupiês para jogos de mesa em cassino.
+ Onde fica esta escola?
	O Casino Career Institute estará sediado no campus da faculdade Cambridge College em Charlestown, com acesso
via transporte público pela Orange Line (com paradas em Sullivan Square ou Bunker Hill Community College).
+ Quando começam as aulas?
	Os cursos do primeiro semestre começam no dia 4 de setembro. Os cursos do segundo semestre começam no
início de janeiro de 2019, com detalhes a serem anunciados.
+ Qual é a programação das aulas?
	É um curso de 16 semanas, com cinco dias de aulas por semana, de segunda à sexta-feira. Também estarão
disponíveis programas opcionais com aulas de manhã, de tarde ou de noite.
+ Quanto custa este curso?
O custo do curso será de US$ 1.100.
+ Será que o Greater Boston Casino Careers Institute dá bolsas de estudo?
	O empreendimento Encore Boston Harbor patrocinará bolsas de estudo para o Casino Careers Institute com base
na necessidade financeira, financiando integralmente a conclusão do curso no Casino Institute para 50 pessoas.
+ O que vou aprender neste programa?
	O currículo inclui dois jogos de mesa para cassino, atendimento ao cliente, RCP (ressuscitação cardiopulmonar) e
atuação responsável nos jogos.
+ Quando posso me inscrever?
O processo de inscrição vai ocorrer em agosto de 2018.
+ Como é este processo de inscrição?
	Para se inscrever, você precisa completar um teste de aptidão básica em matemática, fazer seu pedido básico
de inscrição por escrito e ser aprovado em entrevista com um painel de representantes do Cambridge College
e Encore. Os interessados aprovados precisam concordar com as seguintes condições de trabalho: horários de
trabalho flexíveis (à noite, em fins de semana e feriados), ser aprovados em triagem de antecedentes, passar testes
de consumo de drogas e receber licença da comissão de jogos Massachusetts Gaming Commission.
+ Depois de formado, será que consigo um emprego?
	Os interessados que se formarem, o que inclui a aprovação em um ensaio de simulação, estarão qualificados
para trabalhar como crupiê de jogos de mesa e terão emprego garantido no Encore desde que atendam todos
os requisitos de qualificação para contrato de trabalho (aprovação em triagem de antecedentes, passar testes
de consumo de drogas e receber licença como crupiê para jogos). O empreendimento Encore Boston Harbor
oferecerá mais de 1.000 vagas para crupiê de jogos de mesa.

OPORTUNIDADES DE CARREIRAS NO ENCORE BOSTON HARBOR
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
+ Qual é o seu endereço?
Nosso endereço é: One Broadway em Everett, MA, bem perto da praça Sullivan Square.
+ Quando começarão a funcionar?
Vamos começar em junho de 2019.
+ Quais as opções disponíveis para transporte dos funcionários?
	Haverá ônibus para trazer e levar o pessoal entre o resort e as estações de trem de Malden e Wellington.
O Encore oferecerá também estacionamento para as bicicletas dos funcionários.
+ Quais são os benefícios oferecidos aos funcionários?
	Oferecemos seguros para serviços médicos, dentários e de visão, plano de investimentos tipo 401k com
contribuição equivalente do empregador, licença para os pais (parental leave) paga por seis semanas,
descontos para os funcionários em lojas locais e muito mais!
+ Será que preciso de diploma de ensino médio ou graduação na faculdade para trabalhar em Encore?
Não! Temos muitos empregos disponíveis que não precisam de diploma de ensino médio ou faculdade.
+ Preciso falar inglês fluente para trabalhar em Encore?
	Não! Temos muitos empregos disponíveis que precisam de conversação básica em inglês e com vagas
abertas para quem está aprendendo inglês.
+ Será que o Encore oferece empregos em meio expediente e tempo integral?
Sim. Encore oferece empregos em meio expediente e tempo integral.
+	Como posso consultar todas as listas de vagas de trabalho, as listas de vagas atuais e ter mais informações
sobre a possibilidade de emprego no empreendimento Encore Boston Harbor?
Acesse o site: EncoreBostonJobs.com para mais informações.
+ Quando começam as contratações em massa?
	Já há muitas vagas abertas agora. A contratação em massa para todas as vagas vai começar em fevereiro
de 2019.

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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