
 

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100  proc. z kapitałem państwowym, której celem jest nowoczesne
zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. Rolą PHH jest kształtowanie standardów
na  polskim  rynku  hotelarskim,  jak  również  wprowadzanie  innowacji,  nowoczesnych  rozwiązań  i
optymalizacji działania obiektów. 

W 2019 roku Polski Holding Hotelowy objął całość udziałów spółki PHH Hotele (dawniej AMW Hotele), w
której  znajduje  się  12  obiektów hotelowych  –  Cassubia,  Royal,  Huzar,  Reymont,  Ikar,  Iskra,  Hetman,
Kapitan, Rycerski, Kopernik, Mazowiecki oraz Wieniawa. 

W tym samym czasie do Grupy Kapitałowej dołączone zostały 2 spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna, do
której należą 2 obiekty hotelowe – Zagroń i Zamek w Lesku oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług
Turystycznych z Hotelem Katowice.

W  związku  z  dynamicznym  rozwojem  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Usług  Turystycznych  sp.  z  o.o
poszukuje osoby na stanowisko:

Dyrektor Operacyjny
Miejsce pracy:

Hotel Katowice w Katowicach

Oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe preferowane na obszarze zarządzania, hotelarstwa lub turystyki; 
• 3 - letnie doświadczenie zawodowe w hotelu na stanowisku kierowniczym;
• Mile widziane  doświadczenie  w zarządzaniu realizacją inwestycji  w obiektach hotelowych;
• Wiedza i praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania finansami hotelu / systemami 

hotelowymi;
• Wysokie umiejętności organizacyjne i analityczne;
• Praktyczna znajomość zagadnień gastronomicznych;
• Dyspozycyjność i mobilność zawodowa;
• Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne  i negocjacyjne;
• Znajomość języka angielskiego;
• Prawo jazdy kat. B.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:     

• Koordynację oraz nadzór codziennego operacyjnego funkcjonowania hotelu;
• Opracowywanie norm wskaźników i parametrów operacyjnych dla Hotelu oraz wytycznych w tym 

zakresie, w celu zwiększenia efektywności działalności operacyjnej;
• Nadzór nad prowadzeniem działań marketingowych i sprzedażowych oraz recepcji;



• Aktywne pozyskiwanie kontrahentów;
• Optymalizację kosztów działalności Spółki;
• Dbałość o stan techniczny i wartość zasobów hotelu;
• Zarządzanie zespołem ludzi poprzez jasno ustalone standardy;
• Koordynację szkoleń pracowników hotelu w zakresie procedur operacyjnych;
• Dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług;
• Przygotowywanie bieżących i okresowych raportów operacyjnych zgodnie z wewnętrznymi 

wymogami;
• Współpracę z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi zapewniającą sprawną realizację 

wszystkich zadań Spółki;
• Uczestnictwo w zadaniu inwestycyjno – remontowym Hotelu  oraz innych pracach związanych z 

technicznym utrzymaniem obiektu hotelowego;

Oferujemy:

• Możliwość rozwoju zawodowego w ramach rozwijającej się spółki;
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z branży hotelarskiej;
• Atrakcyjny system wynagrodzeń;
• Pakiet świadczeń socjalnych ( m. in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci );
• Zniżki w hotelach spółki Polskiego Holdingu Hotelowego;
• Uczestnictwo w szkoleniach branżowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny;
• Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 31.08.2021 r. na adres:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o .o 
ul. Al. Korfantego 9

40-951 Katowice
z dopiskiem Dyrektor Operacyjny.

Uprzejmie  informujemy,  że  skontaktujemy  się  tylko  z  wybranymi  kandydatami.  Pozostałym  osobom
dziękujemy za zainteresowanie nasza ofertą.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z 
o. o. z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 9. Z administratorem danych możesz skontaktować się 
pisemnie na adres siedziby administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1
Kodeksu  pracy  spowoduje,  iż  otrzymane  dokumenty  aplikacyjne  kandydatów  do  pracy  nie  będą  przez 
Administratora Danych rozpatrywane. 



Wyrażone przez Panią/Pana zgody należy umieścić w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o .o. 
/administrator danych/ moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji
procesu rekrutacyjnego”.

 






