Firma posiadająca obiekty hotelowe w całej Polsce w chwili obecnej poszukuje kandydata na
stanowisko:

Dyrektora Operacyjnego
Miejsce pracy: Centrala Spółki, Warszawa
Zakres odpowiedzialności:
•

Odpowiedzialność za planowanie, nadzór oraz realizację budżetu

•

Maksymalizacja obłożenia i przychodów

•

Ciągłą optymalizację procesów operacyjnych i zarządzanie kosztami

•

Przygotowanie rocznego planu marketingowego

•

Regularne analizy rynku i konkurencji dotyczące docelowego rynku hoteli

•

Monitorowanie rezerwacji hoteli w celu zapewnienia optymalnych wyników

•

Rozwiązywanie bieżących problemów

•

Koordynacja wszystkich obiektów Spółki w tym nadzorowanie w obszarze ich efektywności

•

Regularne raportowanie wyników, analiza wskaźników operacyjnych

•

Ścisła współpraca z Zarządem

•

Umacnianie pozycji Spółki na rynku i dalszy jej rozwój

Wymagania:
•

Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

•

Znajomość podstaw controllingu

•

Bardzo dobra znajomość Excel

•

Odpowiedzialność za powierzone zadania

•

Gotowość do pracy samodzielnej, nastawionej na wdrażanie efektywnych rozwiązań

•

Doskonała organizacja pracy własnej i zespołu

Oferujemy:
•

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

•

Wynagrodzenie stałe oraz premię uzależnioną od realizacji celów spółki

•

Pakiet socjalny: opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie,

•

Możliwość implementowania nowych pomysłów oraz rozwiązań usprawniających pracę obiektów

•

Możliwość rozwoju i poszerzania swoich umiejętności

•

Pakiet zniżek na pobyty w hotelach grupy PHH

ZAPRASZAMY DO APLIKACJI

Prosimy o przesyłanie CV na e-mail sekretariat@phhhotele.pl
Termin nadsyłania podań do dnia: 12.08.2022 r.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, które wyraziły zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku dla potrzeb procesu rekrutacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli w swojej aplikacji (CV) (wymóg RODO):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i
Wigury 1, 00-906 Warszawa, moich danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym formularzu
aplikacyjnym, w tym w załączonym CV, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. W przypadku
zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o dopisanie
klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PHH Hotele sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906
Warszawa, moich danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym formularzu aplikacyjnym, w
tym w załączonym CV, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą mieć miejsce w
okresie 1 roku od dnia wyrażenia zgody.” Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą
Polityką Prywatności dostępną na stronie https://phhhotele.pl/polityka-prywatności/

