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Apesar do forte impacto da crise de saúde nas suas actividades, o Club Med está a acompanhar de perto os seus empregados 

ao longo deste período difícil no mercado de trabalho. 

 

Club Med, mobilizado em apoio aos seus trabalhadores 
Segundo as recomendações da Ministra do Trabalho Francesa, Elisabeth Borne, o Club Med é um dos poucos operadores de turismo 

de Inverno a ter tomado as medidas necessárias para proteger os seus trabalhadores sazonais. Apesar do adiamento da abertura 

dos seus Resorts devido às medidas sanitárias Covid -19, cerca de 2.800 G.O.s e G.E.s (Gentils Organisateurs & Gentils Employés) 

estão a beneficiar de um tratamento de bem-estar social de apoio. Um pequeno número das equipas que permanecem no local 

são pagas a 100% pelo Club Med. Assim que o governo o autorizar, os trabalhadores actualmente desempregados poderão organizar 

reaberturas para acolher os nossos clientes. Esta é uma assunção de co -responsabilidade tanto por parte da empresa, como por 

parte do governo.  

 

O protocolo "juntos em segurança", desenvolvido e lançado este Verão pelo Club Med para assegurar as melhores condições 

sanitárias possíveis para os seus clientes, empregados e parceiros, foi premiado pela Cristal International Standards, um dos líderes 

mundiais no controlo dos processos de saúde e segurança. O protocolo teve uma pontuação muito superior ao exigido (92,8% vs 

80%). 

 

Para reforçar a ligação com os nossos novos colaboradores, lançámos o nosso primeiro "Meet up live" em Janeiro.  Este muito 

apreciado evento virtual de formação de equipas envolveu mais de 600 novas contratações e 11 Chefs de Village. 89% dos 

participanetes consideraram o evento muito útil, e 72% apreciaram realmente este gesto de apreciação em relação a novas equipas 

como um elemento distintivo das experiências anteriores. Além disso, entre Dezembro e Janeiro foram organizados dois dias de 

formação digital dedicados à cultura empresarial e aos aspectos técnicos. 

 

O Club Med foi reconhecido como uma das melhores empresas de hotelaria, turismo e entretenimento, onde "é bom trabalhar" 

(Capital). 

 

Club Med está comprometido com a geração mais jovem 
A alternância da escola para o trabalho e a empregabilidade dos jovens através da sua profissionalização é um dos compromissos 

assumidos pelo grupo. Até à data, mais de 2.200 jovens foram formados em resorts europeus.  

Em 2020, foi lançado o primeiro concurso internacional "Club Med Lab". Baseou-se no tema da reconexão familiar à mesa e foi 

ganha por dois alunos da escola Ferrandi Paris.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CLUB MED 
Fundado em 1950 por Gérard Blitz e Gilbert Trigano, o Club Med é o inventor do conceito de clube de férias com tudo incluído, com gestão infantil, com a 
criação do Mini Club em 1967. Hoje em dia é líder mundial em férias com tudo incluído para famílias, casais e amigos, graças ao seu “savoir faire” francês. 
O grupo tem cerca de 70 resorts em todo o mundo, 80% das quais são Colecções Premium e Exclusive. Com presença nos 5 continentes e em 26 países, emprega 

mais de 25.000 G.O.'s (Gentils Organisateurs) e G.E.'s (Gentils Employés) de 110 nacionalidades diferentes. 

 

 

 

 

  O CLUB MED APOIA OS SEUS TRABALHADORES SAZONAIS 
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"No Club Med, estamos confiantes quanto ao futuro.  

Estamos prontos para reanimar os nossos magníficos Villages, assim que 

logo que as condições o permitam. Estamos a preparar as aberturas da Primavera e do 

Verão, para o nosso mar, natureza e destinos de montanha na Europa e África. 

Para o fazer, contamos com o know-how e o savoir-faire único das nossas equipas. Tudo 

isto nas melhores condições de liberdade e segurança sanitária graças ao nosso protocolo: 

juntos em Segurança » 

Sylvie Brisson, Group HR Director Club Med 


