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Company:  Xanterra Parks & Resorts Glacier Park Lodges  

Columbia Falls, Montana 

www.glaciernationalparklodges.com 

Address: Students will work at one of four locations in Glacier National Park: Lake 

McDonald Lodge, Many Glacier Hotel, Swiftcurrent Motor Inn, or Rising 

Sun Motor Inn. The locations are NOT close to each other. Must be flexible 

on location within the park. 

Type of Job: National Park 

Position: Hospitality Crew: Position will be determined when you arrive in Glacier 

National Park. It will be one of the following jobs: 

• Guest Services Associate 

Provide excellent guest service while working at the front desk of our 

hotel. Responsibilities include greeting guests, processing payments, 
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assign guest rooms and cabins, issue room keys, 

make/confirm/assist/cancel reservations at hotels, answer phones. 

• Retail Associate  

Provide guest service in our gift shops or camps stores located at our 

hotels. Assist guests with picking out products, stock 

shelves, input sales, check-out customers and cash handling, clean 

store shelves and floors and provide constant guest interaction. 

• Customer Service (Dining Room Attendant) 

Ensure high quality standards of food and beverage service in a 

restaurant or lounge by hosting, supporting service staff, cleaning and 

resetting tables, serving and refilling water, stock product and 

consistently provide positive and above standard guest service. 

• Kitchen Worker 

Assists all cooks and Chefs engaged in preparations of all daily menu 

items in adherence to all company recipes by: cleaning works area, 

equipment, and utensils, assisting in food preparation, set up, and 

service, dish-washing, and collection of garbage and trash. 

• Housekeeping 

Daily guest room and public area cleaning including making beds, 

cleaning bathrooms, dusting, vacuuming, preventative maintenance, 

handling guest requests, etc. with attention to details and giving your 

personal best in service. 

Hourly Wage: $12.50 (Housekeeping / Kitchen Worker) 

$11.25 (Retail Associate / Guest Service) 

$9 + tips (Customer Service - Dining Room Attendant) 

Work Dates: Start Date 

7 May – 3 June 2023 

End Date 

5 August – 7 September 2023 

 Minimum work duration: See work dates  

Arrival dates are Monday, Wednesday, and Friday only. 

Student will be picked up at Grouse Mountain Lodge (Whitefish, MT)  

And must arrive in Montana 2 days prior to your start date. 

 

English Level: Lv.4 – 10 
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Benefits: Free Red Bus tours, Free Glacier Boat tours, Retail and Dining Discount. 

Housing: $110.18 per week (includes 3 meals plan) 

• All the housing is dormitory style where 2-4 people share a room. 

Some dorms have bunks, and some have separate twin sized beds. There 

are dressers and desk in each room. Some have closets in addition to the 

dressers. There is a lock box in each dorm room, and a lock is not 

provided – bring your own! Bathrooms are common, shared baths. All 

locations have VERY limited wireless internet, and no cell phone service. 

You will be able to use desktop computers and landlines as needed. Pay 

phones available for use with calling cards. Employees have free laundry 

access. 

• Housing Deposit: $100 (Refundable) 

Transportation 

to Worksite: 

Walking distance  

Public 

Transportation: 

Bus 

Interesting 

Places 

/ Attractions: 

Hike the Trail of the cedars, Lake McDonald, Many Glacier, Polebridge 

Mercantile and Lake Bowman, Whitefish beach and town, Rafting. 

In Town, Requires Transportation:  

Food Market, Post Office, Bank, Restaurants, Fitness Center, Internet 

Cafe, Public Library. 

Requirement All our jobs can be very physical, requiring standing all day, lifting to 

50lbs/22kgs, bending, reaching, carrying. Working in guest rooms 

require moving all day. Working in the kitchen can get very warm. If 

working outdoors, the weather can vary throughout the day from cold to 

warm. 

Other • Overtime is paid after 40 hours. 

• Job-Specific Benefits:  Meal plan is included in Room & Board charge 

and Dining discounts Free Red Bus tours (as available) Free Boat tours 

(as available). 
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