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SENSEM KAŻDEGO DZIAŁANIA JEST CEL

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Wojciech Siemień

do niedawna - Dyrektor Generalny luksusowego,
butikowego hotelu Sixty Six w Warszawie. Hotelarz z
wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu obiektów
hotelowych wysokiej klasy m.in w Warszawie,
Międzyzdrojach, Rzeszowie. Doświadczony doradca oraz
konsultant.

Hotelarz,  Hotel Manager,
Doradca i Konsultant branży

HoReCa

Wojciech Siemień



"Hotelarstwo

oferuje szeroki

zakres

możliwości i

dużą

różnorodność

funkcji i

stanowisk.

Trzeba

poszukiwać

takiego

stanowiska, na

którym

poczujemy się

dobrze."

Czy każdy może podjąć pracę w

hotelarstwie? Czy wszyscy mamy do

tego predyspozycje?

 

Mówi się, że praca w hotelarstwie

wymaga szczególnych predyspozycji.

W znacznym stopniu jest to prawda.

Praca w hotelu, to praca z ludźmi i dla

ludzi, dlatego po prostu trzeba lubić

ludzi oraz chcieć i umieć z nimi

współpracować. Hotelarstwo oferuje

szeroki zakres możliwości i dużą

różnorodność funkcji i stanowisk.

Trzeba poszukiwać takiego stanowiska,

na którym poczujemy się dobrze.

Będzie to praca zgodna z cechami

naszego charakteru oraz

zainteresowaniami. Być może, z

czasem odkryjemy sami, z pomocą

otoczenia lub dzięki kompetentnemu

managerowi własne predyspozycje, z

posiadania których nie zdawaliśmy

sobie sprawy, aby móc pełnić inne,

kolejne funkcje w hotelu.

 

Co poradziłby Pan osobom chcącym

pracować w hotelarstwie?

 

Myślę, że powinny skorzystać z szansy,

jaką daje szybko rozwijający się na

całym świecie rynek usług

turystycznych, w tym hotelarskich.

Pomijam oczywiście obecne

zawirowanie wywołane pandemią

Covid-19, ale mamy wszyscy nadzieję,

że to wkrótce przeminie. Szybko

rozwijająca się branża stwarza

praktycznie nieograniczone

możliwości rozwoju, awansu, wyboru

charakteru pracy oraz miejsca na

mapie świata, w którym można

pracować.

 

Młodzi ludzie w hotelarstwie - czy

naprawdę chcą osiągnąć sukces? Z

Pana perspektywy, ile procent z nich

pozostaje w strukturach na dłużej?

 

Praca w hotelu jest niewątpliwie

wymagająca. Stawia określone

oczekiwania, a także wiąże się

nierzadko z pewnymi wyrzeczeniami,

nie zawsze akceptowanymi przez

bardzo młode osoby (np. praca w

weekendy i święta, zmiany nocne itp.).

Dlatego wielu z nich traktuje pracę w

hotelu jako pracę doraźną, z którą nie

wiążą dalszych planów. Dotyczy to w

największym stopniu gastronomii, ale

nie tylko. Zaledwie połowa

absolwentów kierunków turystycznych

podejmuje pracę zgodną z

wykształceniem. Rynek pracy

dynamicznie się zmienia w ostatnich

latach. Duże znaczenie dla zachęcenia,

a także zatrzymania na dłużej młodego

pracownika ma podejście pracodawcy

na etapie praktyk zawodowych oraz

oczywiście później w czasie

zatrudnienia. Inwestowanie w 
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These

gorgeous

summer

vacation

houses are

great not only

for the hot

months, but

also all year

round.
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pracownika, systematyczne szkolenia, wskazywanie

kierunków i możliwości rozwoju, tworzenie ścieżek

kariery i awansu dla poszczególnych stanowisk,

budowanie wizerunku i prestiżu miejsca pracy, to

najlepszy sposób na zatrzymanie pracowników.

Powszechnie wiadomo, że wielu managerów oraz

dyrektorów rozpoczynało swoją karierę zawodową od

najniższych stanowisk w hotelu i pięli się po kolejnych

stopniach zawodowych. Należy młodym

pracownikom o tym mówić i pokazywać takie

przykłady, aby widzieli, że oni również mogą w

przyszłości dotrzeć na szczyt. Przed wielu laty, sam

rozpocząłem przygodę z hotelarstwem od stanowiska

recepcjonisty. 

 

Na jakie cechy zwraca Pan największą uwagę

rekrutując młodą osobę do hotelu? Na czym powinni

się skupić młodzi pracownicy?

 

Technicznych aspektów pracy jesteśmy w stanie

nauczyć praktycznie każdego - w określonym czasie,

jak również przy chęciach z jego strony. Trudno

natomiast jest wytworzyć od podstaw w dojrzałej

osobie szacunek i otwartość na innego człowieka,

empatię, elementarne zasady zachowania zwane

kulturą osobistą i jeszcze kilka "miękkich"

umiejętności i cech, które najczęściej kształtuje dom

oraz środowisko. Tym bardziej potrzebnych, bo praca

w hotelu, to często praca w międzynarodowym,

wielokulturowym środowisku, wymagająca akceptacji

dla różnorodności i odmienności.

 

Czy spotkał się Pan w swojej karierze z wypaleniem

zawodowym? Jeśli tak, czy ma Pan jakieś rady dla

osób zmagających się z tym problemem?

Wypalenie zawodowe może dotyczyć każdego stanowiska.

Ważne, aby zostało dostrzeżone w porę i żeby zostały

podjęte działania zmierzające do zapobiegania lub

niwelowania skutków tego stanu. Przyczyną wypalenia

może być długotrwały stres, monotonny tryb życia, brak

pozazawodowych zainteresowań, nieefektywny sposób

odpoczynku i regeneracji sił, powtarzalność obowiązków i

czynności oraz szereg innych powodów, które prowadzą do

wyczerpania emocjonalnego, psychicznego, jak również

fizycznego. Doświadczony manager powinien szybko

zauważyć symptomy takiego zjawiska. Zależnie od

powodów takiego stanu, można wraz z pracownikiem

podjąć szereg działań, aby zmienić sytuację. Czasem

potrzebny jest dłuższy urlop, może zmiana stanowiska (w

tym np. awans poziomy), a czasem wystarczy modyfikacja

zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Najważniejsza

jest diagnoza  i szybkie podjęcie działań. Nie należy unikać

pomocy coach’a lub psychologa pracy. Może to zapobiec

potrzebie zmiany środowiska i miejsca pracy, co pozwoli

na utrzymanie cennego pracownika w zespole.

 

Z perspektywy Pana doświadczenia, czy kadra

zarządzająca potrafi w pełni wykorzystać potencjał

swoich pracowników?

 

Trzeba jasno powiedzieć, że różnie z tym bywa. Do tego,

aby właściwie wykorzystać potencjał pracowników należy

ich dobrze poznać. A tu, czasem okazuje się, że kadra

kierownicza nie zna nawet z imienia czy nazwiska swoich

pracowników, nie mówiąc o czymś więcej. Jest wiele

narzędzi do badania i oceny kompetencji, tworzenia profili

kompetencyjnych itp., ale w mojej ocenie bezcenne są po

prostu rozmowy z pracownikami na różne tematy. Wiedza

przełożonego na temat zainteresowań pracownika, jego



"Sensem każdego

działania jest cel.

Jasne

sprecyzowanie

celu i określenie

drogi

do jego realizacji

jest podstawą.

Im szybciej

wyruszymy w   tę

drogę-

rozpoczniemy

działania, tym

szybciej

dojdziemy do

celu."

Na rynku funkcjonuje wielu dobrych

managerów hoteli i chętnie dzielą się

swoimi doświadczeniami. Część

inwestorów sięga jednak po osoby z

mniejszym doświadczeniem, uznając, że

szybko nauczą się trudnej sztuki

zarządzania całym obiektem. Zaskakują

ogłoszenia rekrutacyjne, w których

czasem do prowadzenia naprawdę

wymagającego obiektu poszukiwana jest

osoba z 2-3 letnim doświadczeniem na

kierowniczym stanowisku w jednym z

działów hotelu. Zarządzanie hotelem

wymaga wiedzy w bardzo wielu

obszarach. Rezygnacja z doświadczonej

osoby na starcie nowej inwestycji jest

często ryzykownym i bardzo

kosztownym rozwiązaniem. Dobry, jak

również doświadczony manager dość

szybko „wychowa” swojego następcę i

zostawiając obiekt w dobrych rękach,

będzie mógł podjąć kolejne wyzwanie.

 

Jak zostać dobrym managerem?

Wystarczy urodzić się z pewnymi

cechami, czy jesteśmy zmuszeni stale

rozwijać nasze kompetencje?

 

Nie wyobrażam sobie, aby tylko cechy

charakteru gwarantowały sukces na

stanowisku managerskim. Bez wątpienia

są ważne, ale bez stałego doskonalenia

kompetencji, poszerzania wiedzy w

różnych obszarach, śledzenia nowych

trendów i rozwiązań, nowoczesnych

technologii, rynku, itp. nie sposób być 

 dobrym managerem. Trzeba również
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hobby, szkoleń, w których uczestniczył

oraz książek, które czyta. Pytanie

każdego z pracowników o jego

obserwacje i pomysły, ocenę

konkretnych sytuacji i procesów, jego

propozycje zmian i rozwiązań w tym

zakresie, o plany, a także ambicje

zawodowe, dają doskonały materiał, jak

usprawnić wiele działań i usuwać lub

zapobiec problemom organizacyjnym.

Dzielenie się zadaniami oraz

odpowiedzialnością z pracownikami,

wyzwala   inicjatywę, a ponadto   daje

szansę na poznanie ich prawdziwego

potencjału.

 

Która filozofia jest Panu bliższa: Lepiej

uczyć się na błędach i aktywnie

poszukiwać nowych działań, czy

przeciwnie, krok po kroku dążyć do

celu, a wraz z ciężką pracą sukces się

pojawi?

 

Sensem każdego działania jest cel. Jasne

sprecyzowanie celu i określenie drogi do

jego realizacji jest podstawą. Im szybciej

wyruszymy w tę drogę - rozpoczniemy

działania, tym szybciej dojdziemy do

celu. Działania można korygować oraz

doskonalić w trakcie. 

W kolejnych latach w całej Polsce

powstanie mnóstwo nowych obiektów

hotelarskich. Czy znalezienie dobrego

managera pozostanie   wyzwaniem?

Jakie jest Pana stanowisko ?

 



"Bez

stałego

doskonalenia

kompetencji,

poszerzania

wiedzy w

różnych

obszarach,

śledzenia

nowych trendów

i

rozwiązań,

nowoczesnych

technologii,

rynku,      itp.

nie sposób być

dobrym

managerem."

 umieć   dzielić się swoją wiedzą ze

współpracownikami i jednocześnie

uczyć się od nich. Zaangażowanie

pracowników i efekty ich pracy będą

tym większe, im większe kompetencje

posiada ich manager.

 

Panie Dyrektorze, jaka jest różnica

między dobrym, a wyjątkowym

pracownikiem?

 

Poszukując pracownika na dane

stanowisko określamy szereg

pożądanych cech, które powinien

posiadać. Gdy okazuje się, że ma

wszystkie lub prawie wszystkie,

mówimy wówczas, że jest dobrym

pracownikiem. Gdy jednak zaczyna

demonstrować dodatkowe cechy,

których nie oczekiwaliśmy, wykraczać

poza standardy, wychodzić poza

określone zakresy funkcjonowania,

dostosowuje się do nowych sytuacji, jak

również radzi sobie z wyzwaniami w

sposób kreatywny i niestandardowy,

ale jednocześnie wie, kiedy należy

wrócić na tory ustalonych zasad oraz

procedur dla dobra i bezpieczeństwa

firmy i zespołu, wówczas

powiedziałbym, że jest wyjątkowy.
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