
 

 

 

RIVER CRUISES 2018 

Tájékoztató 
 

Kövesd nyomon a legfrissebb ajánlatainkat  
facebook.com/portorient.hajoskarrier 

  
A folyami hajós pozíciók rengeteg kiaknázható lehetőséget nyújtanak a vendéglátós szakemberek számára, így 
nem is csoda, hogy évről évre egyre nagyobb irántuk a kereslet. Az egyik legfőbb ok, hogy a biztos és hosszú távú 
munkahelyen felül a kezdő szakemberek számára ideális karrierelehetőséget nyújt magas kezdő fizetés mellett. 

 

Betölthető pozíciók: 
A folyami hajók gyakorlatilag úszó luxushotelek, így jellemzően azonos pozíciókat tölthetsz be, mint a szárazföldi 
társaik esetében. Ezek nagyvonalakban a következők: 
 

 Food and Beverages: felszolgálók, bárfelszolgálók 

 Housekeeping: szobalányok, takarítók, mosodások 

 Customer Service: recepciósok, éjszakai recepciósok 

 Kitchen: Executive séfek, Sous séfek, szakácsok, segédszakácsok, konyhai asszisztensek és mosogatók 

 Vezetői pozíciók: Maitre’d, bármanager, hotelmanager 
 
Mivel egy hajó jellemzően 35-45 fős legénységgel rendelkezik, így nem külön részlegként dolgoztok, hanem mint egy 
nagy csapat. Ebből az következik, hogy lesznek feladatok, amiket közösen kell ellátnotok, mint például a 
szállítmányok érkezése, vagy az utasok ki és beszállásának lebonyolítását, melyben a konyhai kisegítőktől a 
felszolgálókon át egészen a hotelmenedzserig mindenki fizikailag részt vesz. 

 
Gyakorlati elvárások: 
Társaságtól és pozíciótól függően legalább 4-6 hónap hasonló gyakorlatot várnak el, melyet hotelben/étteremben, 
vagy folyami és óceánjárók fedélzetén szerzett meg a jelentkező. Az elvárt gyakorlat több is lehet, főképpen a 
vezetői és magasabb szakács pozíciók esetében, ahol jellemzően 1-3 év tapasztalatot kérhetnek. 
 

Nyelvi elvárások: 
A nyelvi elvárások erősen függenek az adott társaságtól és a hajó útvonalától. Jellemzően az angol, vagy német 
nyelvtudás jelenti az alapot különböző szinteken, amin felül vagy orosz/francia nyelvtudás a másodlagos elvárás. 
Kivétel ez alól a konyhai részleg, ahol legtöbbször az angol a munkanyelv és így a bekerülési feltétel is egyben. 
  

Szerződés hossza:  
A legtöbb társaság éves jelleggel működik, ahol a főszezon január és október közt zajlik, de a hajók télen is járnak, 
csupán alacsonyabb vendégszámmal. Ennek értelmében a legtöbb társaság: 
 

 Március-Január közti szerződésekkel veszi fel a jelentkezőket az egész szezonra 

 míg a szezonon belül gyakoriak a 2-6 hetes beugrós (amikor valaki szabadságra megy) 

 Valamint télen a 2-3 hónapos időszakos szerződések.  
 

A szezonnyitáskor csak a teljes időszakot vállalni képes jelentkezőket választják ki, majd az idő előre haladtával 
következnek azok, akik rövidebb időszakra elérhetőek, illetve folyamatosan azok, akik az 2-6 hetes beugrós 
szerződéseket preferálják. 
  

https://www.facebook.com/portorient.hajoskarrier/
https://www.facebook.com/hajoskarrier/
https://www.facebook.com/hajoskarrier/
https://www.facebook.com/hajoskarrier/


 

 

 
Jellemző hajózási útvonalak: 
A legtöbb hajóút a Duna-Szajna-Rajna vonalát követi. Ezeken a vonalakon vagy szakaszonként teszik meg a külön 
utakat a hajók, vagy mindig egy adott homeportból (indulási kikötőből) kiindulva és visszatérve járják be azokat.  
 

Juttatások 
Az alapbéren felül minden pozícióban várható borravaló, mely a vendégek elégedettségétől függ, akárcsak egy 
étterem esetében. Ennek jellemző mértéke 400-800 EUR/hó, a konyhai részleg esetében pedig 350-800 EUR 
havonta. Az extrák hajótól/útvonaltól függőek, így lehetnek magasabbak is, de a fenti összegekre tudsz a 
legbiztosabban számolni (nem szeretnénk félrevezetni senkit irreális fizetésekkel, hiszen az nektek sem előnyös). 
 
FONTOS megemlíteni, hogy ezek már a kézhez kapott összegek, melyek az ingyenes szállás és ellátás miatt akár 
teljes egészében félretehetők. 
 
A havi alapbérek + várható extrák az alábbiak: 
 

 Recepció:   1050EUR/hó + 400-800Eur/hó extra 

 Felszolgálók/bárosok:  1100EUR/hó + 400-800Eur/hó extra 

 Maitre’d:   1.600EUR/hó + 400-800Eur/hó extra 

 Chambermaid/Laundry: 950EUR/hó + 400-800Eur/hó extra 

 Kitchen assist./Utility:  950EUR/hó + 350-800Eur/hó extra 

 Szakácsok:   1.300-2.200 EUR/hó rangsortól függően + 350-800Eur/hó extra 
 
Az adózás a szerződésed szerinti ország felé történik, és már a kiutazás előtt informálni kell a TB-t a helyzetről. 
Ezáltal a kerested teljesen tiszta lesz, a hazai TB-d pedig szüneteltethető. A munkáltatód minden esetben a társaság, 
tehát nem mi. 
 

Munkaidő: 
A napi munkaidő jellemzően 8-10 óra körül mozog, mely felosztása nagyban függ a pozíciótól és a társaságtól is. Ami 
közös az az, hogy a legtöbb hajón heti 7 napos munkarend van, így az óceánjárókhoz hasonlóan fél napos 
szabadidőkre számolhatsz majd.  
 
Ez az időszak szinte pont fedi azt, amikor a hajók a kikötőben állnak és a vendégek a szárazföldön töltik az 
idejüket. Ennek hála lehetőséged adódik a hajó elhagyására, és az éppen aktuális város felfedezésére is.  
 

Szabadság: 
A szerződés alatt havi 2-4 fizetett szabadnap gyűjthető, aminek hála több hosszabb szabadságra is hazajöhet 
mindenki. A bennmaradt szabadnapokat fizetik a szerződés végén. 
 

Szállás: 
A társaságok ingyenesen biztosítják számodra a szállást, mely szinte minden esetben 2fős, nemek szerint szeparált 
kabint jelent. Ezekben a kabinokban megtalálható minden, ami a kényelemhez és a pihenéshez szükséges és saját 
fürdővel és ablakkal is rendelkeznek. A karbantartásuk a hajó gépészeinek feladata, de a tisztántartásáról mindenki 
maga gondoskodik. Ágynemű, törülköző és egyéb felszerelések természetesen biztosítottak. Wifi van. 

 
Ellátás: 
Nagy hangsúlyt helyeznek a személyzet megfelelő ellátására is, így napi minimum 3 étkezés biztosított, melyek 
közt „snacktime”-ok is előfordulnak. A három főétkezés alkalmával a hajó szakácsai által készített napi menü érhető 
el, melyet vagy külön étkezdében, vagy a főétteremben fogyaszthat el mindenki meghatározott időben. 

 
 
 



 

 

 
 
Munkaruházat: 
A munkaruházat részben, vagy teljes mértékben biztosított minden pozíció esetében. Ez azt jelenti, hogy a cipőről 
kell gondoskodnia minden jelentkezőnek (kényelmi és higiéniai szempontból előnyös is), valamint a felszolgálók 
esetében a nadrág is saját. Minden, ezeken felüli darabot biztosít a társaság, a zakóktól, a kötényeken át, egészen a 
formális mellényekig. 
 

Utazás a fedélzetig: 
Mivel legtöbbször Európán belüli a célállomás, így a kiutazás egyszerű, valamint irodánk is segítséget nyújt a 
megszervezésben, valamint telefonos asszisztenciát is biztosítunk útközben. 
 
A sikeres felvételi interjúd után a társaság informál, hogy milyen dátummal, melyik város kikötőjében tudod „elérni a 
hajót” és a fedélzetre lépni. Ezt követően nincsen más tennivalód, mint a kijelölt napon megjelenni a kikötőben, és 
szimplán felsétálni a hajóra, ahol már várnak. Legtöbbször a szezon elején mind egyszerre szálltok fel, így csoportos 
utazás is működhet. 
 

Jelentkezés fő feltételei: 
 

 18. betöltött életév 

 A pozíció elvárásainak megfelelő nyelvismeret/képzettség és gyakorlat megléte 

 EU-s állampolgárság, vagy engedélyek megléte 
 

Költségek:  
A fedélzetre lépéshez szükséges indulótőke 45-60.000 Ft közti, mely nagyban függ a hajóra lépés helyétől és 
idejétől, valamint a szükséges dokumentumok megszerzésétől (útlevél+orvosi). Ezen felül érdemes minimális 
költőpénz kivitele is, mely az első fizetésig könnyíti meg a mindennapokat (ne feledd, hogy ellátási kiadásaid nem 
lesznek, így a kellő összeg az egyéni igényeiden múlik). 
 
FONTOS: Maga a jelentkezés és a pozíció megszerzése teljes mértékben díjmentes, mivel a felvételed teljes 
költségét a társaságok állják. Ellenben a hajóhoz vezető első kiutazást neked kell finanszíroznod, mely összegét a 
fedélzetre érve visszautalják a próbaidő utáni első fizetéskor.  
 

Részvételhez szükséges dokumentumok:  
  

 Önéletrajz angol vagy német nyelven – mosolygós fényképpel (jelentkezéshez szükséges) 

 Hiánytalanul kitöltött online regisztrációs lap – (jelentkezéshez szükséges) 

 Referenciák angolul/németül (ha rendelkezel vele) 

 Érvényes útlevél (célszerű előre igényelni, de legkésőbb a hajóra lépésre el kell készülnie) 

 Anyakönyvi kivonat (a hajóra lépésre kell elkészülnie) 
 
FONTOS: Ha egy konkrét meghirdetett pozícióra jelentkezel, úgy az idő szűke miatt előbb jelentkezz E-
mailen/telefonon, és csak ezt követően kezd meg a dokumentumok beküldését. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Jelentkezés és pályázás menete: 
 
1 – Tájékozódás és regisztráció 

A jelentkezésed az év bármely szakaszában fogadjuk, melyet a lenti regisztrációs űrlap kitöltésével 
kezdhetsz meg. Ennek során jelezheted nekünk a preferenciákat, mint például a választott munkakörök, a 
dátum melytől aktuális számodra a fedélzetre lépés, valamint csatolhatsz szinte minden jelentkezési 
dokumentumot is. 

 
2 – Interjú és pályáztatás 

A kollégáink a befutott adatokat átnézik, majd visszajeleznek neked, ha megfelelsz az általános 
elvárásoknak, vagy ha kiegészítésre szorul a jelentkezésed. Ezt követően pár napon belül egy 
személyes/telefonos interjúra invitálunk, mely során egyeztethetünk a terveidről és motivációidról, 
valamint egyúttal a nyelvtudásod is felmérjük. 
 
Ezt követően a jelentkezésed eljut a társaságokhoz, akik informálnak a lehetőségekről (évközben) vagy a 
soron következő Job Fairre hívnak be (tavasszal). Bármelyik is legyen, siker esetén megkapod a 
munkaajánlatod, ami már minden részletet tartalmaz, azaz a munkakört, megajánlott fizetést, dátumokat, 
hajó nevét/útvonalát és minden fontos részletet.  

 
3 – Munkaajánlat és szerződések 

A munkaajánlat elfogadását követően küldik ki számodra a szerződést és a további kellő dokumentumokat, 
amik aláírásával zárul a felvételed. Ezt követően már csak a kiutazás megszervezése van hátra, valamint a 
konkrét fedélzetre lépés. 
 

A pályáztatás időtartama: 
A regisztrációkor megadott kezdődátumhoz tartjuk magunkat, de ettől függetlenül leszerződhetsz napok alatt, de 
előfordulhat, hogy heteket kell várnod. Ezért is fontos a terveid egyeztetése az interjú alatt, hogy mi is a neked 
megfelelő módon tudjunk időzíteni. 
 
FONTOS, hogyha azonnali indulással jelentkezel, akkor előfordulhat, hogy akár napokon belül hajóra kell szállnod, 
így elengedhetetlen, hogy rögtön az elején egyeztesd velünk a pontos lehetőségeid és a hátráltató tényezőket 
(felmondási idő, útlevél hiánya, utazás és hasonlók) 
 
Ha bármilyen kérdésed merül fel a részvétellel, munkával vagy egyéb részletekkel kapcsolatban, akkor keress minket 
bátran az elérhetőségek egyikén. Ezen felül lehetőséged adódik személyesen is konzultálni velünk, melyre 
megbeszélt időpontban, irodánkban kerülhet sor.  
 
 
 

– Lényeg, hogy egyetlen kérdés se maradjon megválaszolatlan -- 
 
 

REGISZTRÁCIÓ MEGKEZDÉSE: KLIKK 
 

Ha nem nyílik meg, akkor másold a linket a böngésződbe: 
https://form.jotformeu.com/62306399789372 
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