
  
Prevádzkový riaditeľ hotela 

   miesto práce:             Grand Hotel Starý Smokovec **** v Starom Smokovci    

   typ úväzku, termín nástupu:           Hlavný pracovný pomer, ASAP 

   kontakt:               PhDr. Václav Hudeček, hudecek@tmr.sk, +421 905 316 662 

 
Náplň práce Vedenie hotela v intenciách platných predpisov a noriem a zabezpečenie celého komplexu prevádzky a 

služieb s cieľom uspokojenia spotrebiteľského dopytu, riadenie chodu celého hotela, koordinovanie 

všetkých činností a jeho zamestnancov, zodpovednosť za prípravu a plnenie obchodného, investičného a 

finančného plánu hotela a napĺňanie stanovených cieľov.  

Organizovanie prevádzky hotela po organizačnej, kvalitatívnej, odbornej a technickej stránke s cieľom jeho 

efektívneho fungovania, spokojnosti klientov a maximálneho zisku.  

Pripravovanie rozpočtu hotela a monitorovanie efektívneho vynakladania finančných prostriedkov s cieľom 

neprekročenia stanoveného rozpočtu vo všetkých oblastiach vrátané kapitálových a rozvojových investícií.  

 

Podnecovanie a prinášanie návrhov na doplnenie a rozvoj produktov a služieb hotela a obchodno-

marketingových aktivít s cieľom dosiahnuť obsahové aj imidžové líderstvo na trhu 

Požadujeme   

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním    

stredoškolské s maturitou 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo 

Poľský jazyk - Pokročilý (C1) 

Administratívne a ekonomické znalosti 

Personalistika - základy 

Hospodárska korešpondencia - základy 

Fakturácia - pokročilý 

Skladové hospodárstvo - pokročilý 

Počítačové znalosti - používateľ 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, flexibilita, ochota pracovať nad rámec bežných povinností, 

sebaistota, príjemné vystupovanie, vysoká profesionalita 

 

 



Využi svoju šancu a pridaj sa k nám. Pracuj v krásnom a atraktívnom prostredí štvorhviezdičkového hotela vo Vysokých Tatrách, 

Staň sa súčasťou nášho profesionálneho tímu. 

Ponúkame Ti: - práca na hlavný pracovný pomer  

- stála pravidelná mesačná mzda,  stravovanie, 

- možnosť ďalšieho vzdelávania, profesionálneho rozvoja, 

- skipass, aquapass, 

- množstvo zamestnaneckých zliav a výhod 
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