
 

 
 
 

Dyrektor Zarządzający 

Dwór w Tomaszowicach 

Dwór w Tomaszowicach to zespół obiektów składający się z Hotelu 3*, Restauracji Spichlerz XXI oraz 

dwóch sal wielofunkcyjnych mogących pomieścić łącznie do 500 osób.  Dwór  

w Tomaszowicach od lat cieszy się dużym powodzeniem zarówno wśród organizatorów konferencji jak 

też przyjęć okolicznościowych i wesel. 

Dwór w Tomaszowicach należy do prężnie rozwijającej się sieci ZR Hotele i Restauracje  

w Zabytkach. 

W związku ze stałym wzrostem skali działalności poszukujemy doświadczonego eksperta  

z branży hotelowej i restauracyjnej, który wzmocni nasz zespół obejmując stanowisko Dyrektora 

Zarządzającego w Dworze w Tomaszowicach.  

Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny będzie za planowanie i realizację budżetu kosztowego oraz 

przychodowego, zarządzanie pracą zespołu pracowników liczącego do 50 osób, utrzymywaniem 

doskonałych relacji z kluczowymi klientami oraz pozyskiwaniem nowych. 

 

Od kandydatów oczekujemy 

▪ doświadczenie w zarządzaniu hotelem o standardzie 3* lub wyższym (nie mniej niż 3 lata); 

▪ znajomości branży gastronomicznej; 

▪ doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowników – minimum 30 osób; 

▪ umiejętności tworzenia strategii i realizacji polityki cenowej; 

▪ zdolności analitycznych; 

▪ wysokich kompetencji interpersonalnych; 

▪ umiejętności pracy pod presją czasu; 

▪ nastawienia na realizację celów; 

▪ dyspozycyjności; 

▪ dobrej znajomości pakietu MS Office; 

▪ wysokiej kultury osobistej; 

Jeśli czujesz, że jesteś właściwym kandydatem i chcesz podjąć się ciekawych wyzwań razem z nami, prosimy o przesłanie na 

adres t.bulka@zrhotele.pl CV z klauzulą: 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej oraz przyszłych rekrutacji 
prowadzonych przez Ziyad Raoof Firma „ZIYADA” ul. Jodłowa 13, 30-251 Kraków;  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).’’ 
 
Administratorem danych osobowych jest Ziyad Raoof Firma „ZIYADA” z siedzibą w Krakowie, ul. Jodłowa13. Dane są przetwarzane na 
potrzeby rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane będą przetwarzane podczas procesu 
rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty ich pozyskania. Dane przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO zawartymi w 
regulaminie polityki prywatności opublikowanej na stronie internetowej hotelu (www.dwor.pl) z którą należy się zapoznać i zaakceptować 
przed złożeniem CV. 
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