
Head of MICE and LEISURE 
 

Miesto práce 

Starý Smokovec 
 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

 

Termín nástupu 

január 2017 

 

Ponúkaný plat (brutto) 

dohodou 
 

Náplň práce 
Riadiť prácu obchodníkov a koordinátorov v rámci stanovených interných procedúr, smerníc a cieľov. 
Strategické a taktické plánovanie obchodných aktivít s výsledkom kvalitatívneho a kvantitatívneho 
zvýšenia stupňa známosti hotelov TMR na lokálnom aj medzinárodnom trhu s výsledkom zvýšenia 
tržieb a zlepšenia hospodárskych výsledkov hotelov TMR. 
 

- Aktivizovať, viesť a motivovať svojich podriadených v súlade s nastavenými postupmi a 
kompetenciami. 

- Koordinovať a rozvíjať kvalitu a efektivitu práce podriadených za účelom zvyšovania tržieb 

- Strategicky plánovať obchodné aktivity, definovať nové obchodné potencionality a trendy s 
výsledkom zvyšovania počtu hostí s vyššou priemernou útratou. 

- Rozvíjať dobré vzťahy s obchodnými partnermi a zákazníkmi za účelom budovania 
zákazníckej loyality a zvýšeniu tržieb. 

- Koordinovať a kontrolovať čerpanie rozpočtu určeného pre obchodné aktivity v súlade s 
finančným plánom. 

- Viesť pracovný tím a zodpovedať za organizovanie a riadenie ľudských zdrojov v súlade s 
platnými právnymi predpismi. 

 

Požadujeme  
- podmienkou je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie smer – cestovný ruch 
- podmienkou je prax minimálne 3 roky na pozícii Sales Manager alebo minimálne 2 roky na pozícii   
  Sales Director v cestovnom ruchu alebo hotelierstve, 
- analytické a štruktúrované myslenie a naň zamerané správanie, anglický jazyk úroveň B2 
- samostatnosť, 
- psychická odolnosť, 
- silný zmysel pre dosahovanie cieľov, 
- schopnosť prioritizácie aktivít s vysokým predpokladom tržieb, 
- samostatnosť , 
- vysoká miera sebamotivácie, 
- team spirit, 
- leadership. 
 

Výhody 

Práca v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier v mladom, flexibilnom kolektíve. Možnosť 

stravovania, lyžovania a rozsiahly sociálny program, poskytujeme ubytovanie. 

 

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila posielajte nám Vaše životopisy na nižšie uvedený mail. 

U všetkých dokumentov zasielaných našej spoločnosti uvádzajte prosím súhlas so spracovaním 

osobných údajov. V prípade veľkého počtu žiadostí nebude možné odpovedať všetkým uchádzačom. 

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov za účelom osobného pohovoru. Za pochopenie 

ďakujeme. 

 

Kontaktná osoba: Ing. Kamila Szczekotová, 0902 932 652, szczekotova@tmr.sk 


