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ÖRNEK İŞYERLERİ

Marriott International
Marriott International, bünyesinde uluslararası birçok otel barındıran Amerikan otel zinciridir. 
Şirket, 1927 yılında J. Willard Marriott tarafından kurulmuş olup 131 ülkede 7.000’den fazla 
otel ve tesisi bulunmaktadır. Marriott International, dünyanın en büyük üçüncü otel zinciridir, 
2017’de Fortune’un “Çalışılacak En İyi 100 Şirket” listesinde 33’üncü sırada yer almıştır. Merkezi 
Washington DC’de yer alan Bethesda, Maryland’de yer almaktadır. Şirket, Amerika’nın çeşitli 
eyaletlerinde neredeyse yılın 12 ayı stajyer alımı yapmaktadır. 

Hyatt Hotels
Hyatt Hotels Corporation, lüks otelleri, tatil köylerini ve tesislerini bünyesinde barındıran 
Amerikan otel zinciridir. 2018 itibariyle 54 ülkede 777 tesise sahip olan ve Dünyanın en 
prestijli bölgelerinde olağanüstü bir konaklama imkanı sunan Hyatt, Fortune dergisinin 
2018’de yayınladığı “Amerika’nın En İyi İşverenleri” listesinde 186. sırada yer almıştır. Özellikle 
gastronomi stajyerlerinin tercih ettiği otel zinciri, Turizm Otelcilik mezunları için de çeşitli staj 
imkanları sunmaktadır.

Accor Hotels
Accor hotels olarak iş yapan Accor SA tatil köyü ve otellere sahip olan çok uluslu bir Fransız 
konaklama şirketidir. Avrupanın en büyük otel şirketi olan şirket dünya genelinde en büyük 
6. otel zinciri olarak bilinmektedir.

Accor dünya genelinde 4.800 den fazla otel ve 280.000 çalışanı ile 100 ülkede faaliyet 
göstermektedir. Toplam kapasitesi 704.000 odadır. 

Sage Hospitality
Sage Hospitality dünyanın en büyük otel ve restoran zincirlerinden biri olup 1984 yılında 
Denver Colorado’da kurulmuştur. 40 eyalette 400 den fazla otel ve tesisi bulunmaktadır. 
Basit ve şık tasarımıyla ziyaretçilerin favorisi olan Sage Hospitality, 11 farklı konsept restorana 
sahiptir. Özellikle Colorado eyaletindeki iş olanakları ile staj adaylarının gözde otellerinden 
biridir. 

Fairmont Hotels & Resorts
Seçkin koleksiyonu ve dünya çapında kabul gören mükemmelliği ile global konaklamada sektör 
liderlerinden biridir. Portföyünde tarihi ikonlar, şık tatil köyleri ve şehir merkezlerindeki modern tesisleri 
barındıran Fairmont Hotels & Resorts, Hawaii ve Bermuda sahillerinden New York City’nin merkezine 
kadar dünya çapındaki tüm otelleri üstün bir konaklama deneyimi sunar. Fairmont çatısı altındaki oteller 
eşsiz mimari ve yapıyı, canlı dekor ve sanat eserlerini, harika olanaklar ve üstün hizmeti tek bir yerde 

buluşturarak konuklara olağanüstü bir ortam yaratır.

Hilton
Hilton Hotels & Resorts, daha sık kullanılan ismiyle Hilton Hotels, Hilton Worldwide şirketi bünyesinde yer 
alan dünyaca ünlü turizm şirketidir. Dünya çapında 91 ülkede faaliyet gösteren Hilton Hotels, 3897 otelinde 
642.000 odaya sahiptir. Dünyada turizm sektörünün en büyük şirketlerinden biri olarak bilinmektedir.


