
Hershey Resorts 

www.hersheypa.com

Hershey  Resort  znajduje  się  w  bliskim 
sąsiedztwie  z  Nowym  Jorkiem,  Baltimore
i  Waszyngtonem.  Hershey  w  stanie 
Pennsylvania  jest  znane  jako  „najsłodsze 
miejsce  na  ziemi”,  ponieważ  słynie  z 
produkcji  czekolady.  Hershey  oferuje  bardzo 
szeroką  gamę  atrakcji  i  zostało  wysoko 
ocenione wśród miejsc wypoczynkowych.

W  skład  Hershey  Resorts  wchodzi  m.in. 
szereg  hoteli,  restauracji,  sklepów  i  przede 
wszystkim  wielki park rozrywki.

It was here, surrounded by some of America's 
most  productive  dairy  farms,  that  Milton  S. 
Hershey  opened  the  world's  first  modern 
chocolate factory, and built the "model town" to provide employees and their families 
with an attractive place to live, work, and play. In 1907, he opened "Hershey Park" 
for the recreation and entertainment of the workers and their families. He also built a 
zoo,  now  known  as  ZooAmerica.  During  the  Depression,  his  "Great  Building 
Campaign"  created  jobs  and  a  stadium,  sports  arena,  community  center  with  an 
elegant theater, and a Mediterranean-inspired hotel-The Hotel Hershey.

Mr. Hershey's proudest accomplishment was the founding of the Hershey Industrial 
School for Orphan Boys in 1909, and the establishment of a trust that would provide 
funding  for  the  institution.  Today  the  profits  generated  from  Hershey  Foods 
Corporation and Hershey Entertainment & Resorts Company continue to provide a 
home environment and a superb education for boys and girls from families in social 
and financial  need. Experience the wonder of  Milton S. Hershey’s grand vision for 
yourself with our special Heritage tourism activities and packages centered around 
Hershey’s many historic attractions.

History never looked – or tasted – so good!

Whether  you  stay  at  the  classic  Hotel  Hershey  ,  or  family-friendly  Hershey 
Lodge  , or sleep under the stars at  Hershey Highmeadow Campground  , you'll 
experience  the  best  in  services  and  smiles.  Known  as  the  "cleanest  and 
greenest"  destination  in  America,  with  a  calendar  packed  full  of  concerts, 
events   and activities, Hershey is the perfect place to get away from it all.

 After all, it really is The Sweetest Place On Earth! 

http://www.hersheypa.com/
http://www.hersheypa.com/events/index.asp
http://www.hersheypa.com/accommodations/hershey_highmeadow_campground/index.html
http://www.hersheylodge.com/
http://www.hersheylodge.com/
http://www.thehotelhershey.com/index.php
http://www.hersheypa.com/
http://www.hersheypa.com/


Przykładowe oferty pracy proponowane przez Hershey Resorts:

Pozycja: Housekeeping, Hershey Lodge 

Czas: 1 czerwiec – 30 wrzesień

Zarobki: stawka podstawowa – 10.99$/h

nadgodziny -  16.49$/h

Wyżywienie : pracodawca oferuje jeden darmowy posiłek w ciągu zmiany

Zakwaterowanie: 340$/miesiąc

Odzież robocza: za darmo, student musi zaopatrzyć się w wygodne czarne buty

Pozycja: Server Assistant, Hershey Lodge

Czas: 10 czerwiec – 10 wrzesień

Zarobki:  stawka podstawowa – 9.53$

 nadgodziny  -  14.30$ 

Wyżywienie : pracodawca oferuje jeden darmowy posiłek w ciągu zmiany

Zakwaterowanie: 340$/miesiąc

Odzież robocza: za darmo, student musi  zaopatrzyc się tylko w wygodne, czarne 
buty

Pozycja: Dishwasher. Hershey Lodge

Czas: 10 czerwiec – 10 październik

Zarobki: stawka podstawowa - 10.30$

nadgodziny              - 15.45$

Wyżywienie : pracodawca oferuje jeden darmowy posiłek w ciągu zmiany

Zakwaterowanie: 340$/miesiąc

Odzież robocza: student musi zaopatrzyc się w wygodne, czarne buty



Pozycja: Room Service Runner, Hershey Lodge

Czas: 10 czerwiec – 10 wrzesień

Zarobki: stawka podstawowa  -  7.03$/h możliwe napiwki

nadgodziny               -  10.55$/h

Wyżywienie : pracodawca oferuje jeden darmowy posiłek w ciągu zmiany

Zakwaterowanie: 340$/miesiąc

Odzież robocza: student  musi  zaopatrzyc  się  w  wygodne,  czarne  buty  i  czarne 
spodnie

Pozycja: Housekeeping, Hershey Hotel

Czas: 10 czerwiec – 10 wrzesień

Zarobki: stawka podstawowa – 10.55 $

nadgodziny: -  15.83 $

Wyżywienie : pracodawca oferuje jeden darmowy posiłek w ciągu zmiany

Zakwaterowanie: 340$/miesiąc

Odzież robocza: student musi zaopatrzyc się w wygodne, czarne buty

Pozycja: Amusement Park Staff

Czas: koniec maja – poczatek czerwca

Zarobki: stawka podstawowa – 7.60$

nadgodziny             -   7.60$

Wyżywienie : we własnym zakresie 

Zakwaterowanie: 340$/miesiąc

Odzież robocza: student  musi  zaopatrzyc  się
w wygodne, czarne buty


