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ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES?
CO POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONY CEL
I PRZETRWAĆ NA TRUDNYM RYNKU
HORECA?
Cykl artykułów autorstwa Michała Żarowskiego

VOL.4
SKUTECZNY MANAGER – GWARANTOWANY
SUKCES RESTAURACJI
Kim jest skuteczny manager? Odwołując się do własnego doświadczenia, skutecznego managera mogę określić
następująco: przede wszystkim sprawny operacyjnie i skuteczny manager jest częścią swojego zespołu. Wyznacza
cele, realizuje standardy i procedury. Swoją postawą i zachowaniem pobudza do działania i daje przykład.
Wszelkie zmiany zaczyna zawsze od siebie. Wdraża, uczy i tłumaczy. Egzekwuje i wymaga stosowania standardów
danej organizacji będąc jednocześnie wsparciem dla swojego zespołu i pomaga w ich realizacji. Jest zawsze
dostępny dla swojego personelu. Zna siłę jaka drzemie w każdym członku zespołu, zna jego możliwości i potrafi je
wykorzystać w odpowiedni sposób. Pozwala swoim pracownikom czynnie uczestniczyć w procesie ulepszania i
zmian dokonywanych w celu usprawnienia procesów w organizacji, np. obsługi gości. Moim zdaniem wszystko
cechy, które wymieniłem są fundamentem, podwaliną do utrzymania wysokiego morale w zespole i jego
efektywnej pracy. Efektywnej pracy, która pozwala osiągnąć sukces całej organizacji.

– dużą spostrzegawczością i
wnikliwością obserwacji,
– wysokim poziomem motywacji i
chęcią podnoszenia kwalifikacji,
– umiejętnościami analitycznymi,
– rozsądkiem i równowagą
emocjonalną,
– predyspozycjami
przywódczymi,
– charyzmą.
Podobny zestaw cech przedstawiał
C.K. Prahalad (Rola menedżerów
nowej ery na konkurencyjnym
Marika Ziemba i Krzysztof Świeszczak z Uniwersytetu Łódzkiego
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo SAN, tom XIV, zeszyt
12,

część

I)

określenie

skutecznego

zdefiniowania pojęcia manager.

managera

zaczynają

od

Odwołują się do P.F. Drucker’a

(Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994),
który definiuje menedżera jako „pracownika umysłowego, który z
tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy
wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć”. Możemy
również określić osobę managera poprzez pryzmat obowiązków jakie
wykonuje w danej organizacji:
– wykonywanie działań związanych z funkcją zarządzania oraz

rynku, Business Pres, Warszawa,
1998):
– umiejętność myślenia
systemowego,
– umiejętność działania w
wielokulturowym otoczeniu,
– gotowość do ustawicznej nauki,
– pozytywne cechy
osobowościowe (np. empatia,
zaangażowanie, wrażliwość) i
wysokie standardy zachowań.

realizacji strategii przedsiębiorstwa,
– reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia,
– dostosowywanie polityki przedsiębiorstwa do zmieniającego się
otoczenia rynkowego,
– realizacja działań strategicznych i operacyjnych.
Rola managera w organizacji sprowadza się nie tylko do nadzorowania
i kierowania (czyli standardowych obowiązków kierownika), ale także
odpowiedzialności

za

funkcjonowanie

całego

przedsiębiorstwa.

Badacze niejednokrotnie próbowali stworzyć profil kompetencyjny
menedżera,

który

zapewniających

zapewniłby

wysoką

posiadanie

skuteczność

jego

u

managera

działań.

E.H.

cech
Schein

(Przywództwo a kultura, Business Press, Warszawa, 1997) wskazywał,
że menedżer XXI wieku powinien cechować się:
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dyrektywność
powinien

–

mieć

zarządzania,

menedżer
umiejętność

podejmowania

czasami

niepopularnych

decyzji, stawiania wymagań i
egzekwowania ich bez względu
na

opinie

osób

niezadowolonych

czy

oczekujących innego sposobu
lub rodzaju działania.
umiejętność
emocjami

zarządzania
i

rozładowywania

konfliktów
powinien

–

menedżer

mieć

umiejętność

budowania dobrej atmosfery,
Zatem manager to osoba, której podstawowym zadaniem jest

umożliwiającej

skuteczną

realizacja procesu zarządzania, czyli planowanie i podejmowanie

współpracę nawet w sytuacji po

decyzji dotyczących funkcjonowania danej firmy, organizowanie

powstaniu napięcia lub ostrego

pracy ludzi w niej zatrudnionych, motywowanie i kontrolowanie

konfliktu,

pracowników. Skuteczny manager, więc osoba podejmująca się tak

rozwiązywania

ważnych zadań, wpływających na działalność całej firmy i wielu jej

problemowych, przewodzenia

pracowników czy osób z nią związanych, powinna charakteryzować

grupie ludzi znajdujących się

się szczególnymi cechami. Są to przede wszystkim:

pod

umiejętność
sytuacji

presją

czasu,

samodyscyplina – menedżer powinien narzucać sobie zadania i

podejmowania

wywiązywać się z nich nawet wbrew negatywnej presji otoczenia

wyzwań,

lub presji wewnętrznej.

kryzysem w firmie i nastrojami

wysokie poczucie własnej wartości – menedżer powinien być

w grupie.

pewny swoich umiejętności, znać swoje słabe i mocne strony,

umiejętność

skupiać się na stronach mocnych i dobrze radzić sobie z krytyką.

menedżer

asertywność – menedżer powinien jasno i pewnie wyrażać swoją

umiejętności

opinię, zarówno pozytywną, jak i negatywną, a krytykując czyjąś

komunikacją

interpersonalną,

pracę, powinien zwracać uwagę na to, że jego krytyka nie jest

umiejętności

dyplomatyczne,

krytyką osób, ale sposobów działania. Powinien też dawać

przedstawiania

pracownikom

stanowiska,

a

wysłuchiwania

odmiennych

właściwe

wskazówki

co

do

prawidłowego

wykonywania zadań.
empatia

–

menedżer

powinien

mieć

zdolność

rozumienia

ryzykownych

panowania

nad

negocjacji
powinien

–
mieć

związane

z

własnego
także

poglądów, szukania możliwości

problemów i zachowań pracowników, korygować decyzje kadrowe,

jak

najkorzystniejszego

odpowiednio przydzielać zadania oraz dobierać osoby do zadań,

rozwiązania

tak, aby przydzielone im zadania nie kolidowały z ich celami i

interesów.

konfliktów

wyznawanymi wartościami.

Kwiecień, 2021

Vol. 4

Skuteczne zarządzanie restauracją
czy innym przedsiębiorstwem lub
organizacją jest uzależnione od
odpowiedniego

doboru

managera

jego

i

osoby
sposobu

zarządzania.

Nie

istnieje

uniwersalny

charakter

kierowania

i

jeden
model

organizacją,

skuteczność jest zdeterminowana
optymalnym

wyborem,

dostosowanym

do

firmy.

konkretnej

Podsumowując

wcześniejsze rozważania, można
zauważyć,

że

pewne

cechy

charakteru managera sprawdzą się
umiejętność stawiania celów sobie i innym – menedżer powinien
dobrze planować działania, właściwie ustawić hierarchię celów do
osiągnięcia oraz przygotować grafik realizacji tych celów.
umiejętność

motywowania

–

menedżer

powinien

mieć

umiejętność wzbudzania entuzjazmu i wskazywania, w jaki sposób
pracownicy mogą realizować swoje cele osobiste dzięki pełnemu
zaangażowaniu w realizację celów firmy.
odporność

na

stres

–

menedżer

powinien

odznaczać

się

odpornością na stres oraz umiejętnością radzenia sobie ze stresem
w sposób konstruktywny.
dobra

kondycja

psychofizyczna

–

menedżer,

jako

osoba

wykonująca codziennie odpowiedzialne zadania, powinien być w
dobrej kondycji fizycznej. Zachowaniu na wysokim poziomie
sprawności

psychofizycznej,

która

chroni

przed

skutkami

nadmiernego stresu, na jaki narażony jest menedżer, pomagają
dbałość o kondycję fizyczną, odpowiednie odżywianie się i
aktywny wypoczynek.
Podsumowując,

do

najbardziej

managera zaliczamy:
– entuzjazm,
– zdolność inspirowania,
– umiejętność dodawania otuchy,
– otwartość,
– kreatywność,
– przestrzeganie zasad etycznych.

pożądanych

cech

skutecznego

niezależnie od przyjętego modelu
zarządzania

przedsiębiorstwem,

np.

kreatywność,

komunikatywność,

ambicja,

odporność na stres, elastyczność,
przedsiębiorczość,

inteligencja,

odpowiedzialność i racjonalność.
Skuteczny

manager

powinien

posiadać cechy umożliwiające mu
skuteczny

nadzór

pracownikami,

np.

dokonywania

nad

umiejętność

okresowej

sprawności

oceny

pracowników,

opracowywanie
przygotowywanie
pracy,

i
uprawnień

umiejętność

kierowania

zespołem. Skuteczni managerowie
powinni

charakteryzować

się

również zdolnością inspirowania,
empatią,

dążeniem

do

doskonalenia

komunikacji

oraz

podkreślaniem uznania. Manager
wyposażony w wyżej wymienione
cechy

zbuduje

pozwoli
restauracji

zespół,

osiągnąć
jak

który
sukces

również

innej

prowadzonej działalności.
Copyright © 2021 hoteliershub.pl

Kwiecień, 2021

w

Vol. 4

