
 

 
 

Już wkrótce otwieramy nowy, 4-gwiazdkowy Seaside Park Hotel w Kołobrzegu. Na naszych gości czekać będzie 210 komfortowych pokoi i apartamentów, 
restauracja, kawiarnia, strefa Spa z gabinetami zabiegowymi, saunami oraz basenami, profesjonalne centrum fitness oraz sale konferencyjne. 
Poszukujemy osób pełnych pozytywnej energii i życiowej pasji, które razem z nami chciałyby tworzyć to wyjątkowe miejsce na mapie Kołobrzegu. Zapewniamy 
przyjazną atmosferę pracy i możliwość rozwoju osobistego. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: KIEROWNIK SPRZEDAŻY 
 
CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ: 
 
- przygotowywaniem i realizacją budżetów przychodowych i planów sprzedażowo-marketingowych 
- zarządzaniem i nadzorem nad zespołem sprzedaży 
- aktywnym poszukiwaniem nowych klientów 
- analizowaniem trendów na rynku lokalnym 
- pracą w ramach strategii biznesowej i dostrzeganiem potencjalnych możliwości sprzedażowych, współpracą z innymi działami hotelu celem 
zbudowania kompleksowych programów sprzedaży 
- wdrażaniem, monitorowaniem i dostosowywaniem standardów i procedur, optymalizacją powiązanych procesów skutkującą wzrostem 
sprzedaży, przychodów i zysków 
- obsługą umów korporacyjnych, FIT oraz  międzynarodowych zapytań ofertowych 
- aktywnym zarządzaniem dynamiczną matrycą cenową 
- wspieraniem Pracodawcy w pozyskiwaniu Pracowników i szkoleniu zatrudnionego zespołu 
 
 CO POWINIENEŚ POSIADAĆ: 

• udokumentowane doświadczenie na stanowisku Kierownika Sprzedaży w hotelach     

• wykształcenie kierunkowe i odpowiednie kwalifikacje  

• doświadczenie w zakresie budżetowania, prognozowania w koordynacji z zarządzaniem przychodami   

• doskonałe umiejętności organizacyjne i umiejętności pracy pod presją czasu 

• doświadczenie w zarządzaniu planami sprzedażowymi 

• znajomość lokalnego rynku 

• umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji zawodowych i biznesowych 

• bardzo dobrą znajomość j. niemieckiego lub/i j. angielskiego  

• doświadczenie zawodowe zdobyte w branży hotelarskiej 

• umiejętność zapewnienia wysokiego poziomu obsługi gościa 

• umiejętność działań pro-aktywnych mających na celu wzrost sprzedaży 

 
CO OFERUJEMY: 

• Pracę w stabilnej firmie 

• Dużą swobodę działania i decyzyjności w zakresie swoich kompetencji 

• Możliwość rozwoju zawodowego w gronie najlepszych specjalistów 

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w profesjonalnych szkoleniach 

• Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych  

• Opiekę medyczną oraz możliwość skorzystania z dodatkowych pakietów na specjalnych warunkach 

• Posiłki pracownicze  

• Dogodne formy zatrudnienia 

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O PRZESŁANIE SWOJEGO CV NA ADRES: 
kariera@hotelag.pl 

 

mailto:kariera@hotelag.pl
mailto:kariera@hotelag.pl

