
 

 

 

Hotel Nadmorski**** w Gdyni poszukuje osoby o silnych predyspozycjach do pracy w usługach branży wellness 
i rekreacji na stanowisko: 
 

MENADŻER INSTYTUTU ZDROWIA I URODY GENESIS 
Nr ref: 817/IG 

Jakie będą Twoje główne zadania w pracy? 
W zakresie biznesowym: 

 realizacja planów sprzedażowych, 

 wdrażanie planowanego rozwoju w zakresie oferty usługowej i produktowej, 

 efektywne realizowanie zadań oparte na uzgodnionym budżecie wydatków, 

 zarządzanie i kontrola zasobów w podległym obszarze, 

 kontrola rozliczeń sprzedaży i obiegu dokumentów,  

 kształtowanie i dbałość o efektywną współpracę z innymi działami hotelu, 

 wspieranie planów marketingowych i działań promocyjnych, 
W sferze obsługi gości hotelu i klientów: 

 dbałość o wysoką jakość usług, 

 komunikacja w oparciu o wyznaczone standardy i procedury,  

 udział w eventach i wydarzeniach branżowych. 
W obszarze zarządzania podległym zespołem pracowników i współpracowników: 

 organizowanie pracy, rozdzielanie zadań, koordynacja działań, 

 nadzór i kontrola nad przebiegiem pracy, egzekwowanie standardów, monitorowanie efektywności,  

 zarządzanie kompetencjami pracowników, opracowanie indywidualnych planów rozwojowych, 
przeprowadzanie ocen okresowych, 

 wspieranie dobrej atmosfery pracy, skoncentrowanej na zespołowym osiąganiu postawionych celów, 

Twoje szanse na zdobycie tej pracy wzrosną jeśli: 

 wykazujesz zainteresowanie zdrowym stylem życia i trendami rozwoju aktywności fizycznej, 

 masz doświadczenie na stanowisku menedżerskim w hotelowych ośrodkach wellness i rekreacji,  

 władasz bardzo dobrze językiem angielskim, 

 posiadasz umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, 

 charakteryzujesz się analitycznym myśleniem i zdolnością kojarzenia faktów, 

 potrafisz obsługiwać  MS Office w tym MS Excel. 

Co możesz dodatkowo zyskać? 

 pracę w zespole o wysokiej kulturze organizacyjnej, 

 zatrudnienie w profesjonalnym zespole zaangażowanym w osiąganie postawionych celów, 

 przyjazną atmosferę pracy opartą na partnerstwie, 

 stabilne zatrudnienie w hotelu o dużym doświadczeniu w branży, 

 możliwość rozwoju personalnego, w tym szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe, 

 możliwość korzystania z benefitów oraz udogodnień oferowanych przez hotel, 

 możliwość pracy w prestiżowej lokalizacji miasta, 

 wsparcie coacha podczas okresu wdrożeniowego. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: rekrutacja@nadmorski.pl 
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny 817/IG.  
Prosimy o dodanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustw. z dn. 29.08.97 
r. o ochronie danych osobowych D.z.u z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" 
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