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SZUKAM OKREŚLONEJ POSTAWY

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Psycholożka z wykształcenia, podróżniczka z zamiłowania, HR z
wyboru a hotelarz z pasji. Zwolenniczka treningu mindfulness,
hobbystycznie nauczyciel akademicki zarządzania przedsiębiorstwem,
fanka akrobatyki na trampolinach.

Irina Ignacik
 

HR Manager
NYX Hotel Warsaw  i

Leonardo Royal Warsaw



Czy widzi Pani jakieś główne zmiany,
czy nowe trendy, które mogą mieć
znaczenie przy rekrutacji osób
wchodzących na rynek hotelarski?

Głównym wyzwaniem jest naturalna
zmiana pokoleń. Jeśli wieloletni
pracownicy przykładają większą wagę
do bezpieczeństwa i stabilności
zatrudnienia to młode osoby szukają
uznania swojej pracy. W naszej sieci
pracują osoby tuż przed emeryturą, jak i
te zdobywające pierwsze doświadczenia.
Jest to niesamowita okazja do
przekazania wiedzy i umiejętności
nowemu pokoleniu, zarażenia pasją, ale
także wspólne wypracowanie rozwiązań
dostosowanych do ciągle zmieniającej
się rzeczywistości. 
Jeśli chodzi o sam proces rekrutacji to
digitalizacja zdecydowanie ułatwia oraz
usprawnia ten proces. Pozwala w sposób
efektywny zarządzać czasem swoim i
kandydatów. Rekrutacja zdalna jest
bardzo pozytywnie odbierana przez
osoby ubiegające się o zatrudnienie.

Sieć NYX by Leonardo Warsaw to
nowoczesny obiekt hotelarski,
położony w sercu Warszawy. Co
oferuje swoim Gościom? Czym się
wyróżnia na tle innych? 

Naszym największym wyróżnikiem jest
unikalny na rynku lifestylowy charakter.
Oznacza to, że poza tradycyjnymi
usługami będziemy oferować gościom
możliwość przeżycia w naszych
wnętrzach niezapomnianych,
ekscytujących chwil. Już wkrótce 
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Praca zdalna lub praca w trybie
hybrydowym – czy jest możliwa dla
selektywnych pozycji w hotelu (np.
działu HR) i stanowi wartość dodatnią
dla pracowników? 

ruszymy z ciekawymi wydarzeniami,
takimi jak pokazy mody, spotkania z
osobami kultury i designu, występy
komików czy koncerty lokalnych
artystów. Wydarzenia te będą także
dostępne dla osób spoza hotelu –
mieszkańców Warszawy i
przyjezdnych. Nasze przestrzenie
pozwalają na organizację
stacjonarnych eventów z zachowaniem
odpowiednich wymogów sanitarnych.
Innym wyróżnikiem NYX Hotel
Warsaw jest miejski charakter. Hotel
jest doskonale zlokalizowany - mieści
się w ścisłym centrum, w jednej z
najbardziej prestiżowych inwestycji
środkowo-wschodniej Europy, czyli
Varso Place. Położenie kompleksu daje
naszym gościom idealny dostęp do
najważniejszych węzłów
komunikacyjnych. 
Na rynku odznacza nas także
nowoczesność, unikalność i
nieprzeciętny design. Możemy
poszczycić się nieszablonowymi i
niezwykle atrakcyjnymi pod względem
estetycznym wnętrzami, za które
odpowiada pracownia uznanego i
szanowanego projektanta – Andreasa
Neudahma. Wnętrza są eklektyczne,
nasycone barwami, wypełnione sztuką
lokalnych artystów. Idealnie
współgrają z dynamicznym rytmem
Warszawy. 
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Zdecydowanie tak. Okres pandemii
pozwolił nam na przetestowanie takich
rozwiązań. Dział sprzedaży, rezerwacji
czy nawet księgowości może częściowo
wykonywać swoją pracę zdalnie. Dział
HR podobnie, choć osobiście wolę
pracę w biurze. Lubię być blisko
pracowników, stanowić dla nich
wsparcie merytoryczne i emocjonalne.
Moje drzwi są zawsze otwarte - w
znaczeniu dosłownym. 
Czy praca zdalna stanowi wartość
dodaną dla pracowników? Myślę, że dla
części na pewno, np. dla osób, które
dojeżdzają spoza Warszawy lub muszą
o określonej godzinie odebrać dziecko z
przedszkola. Natomiast jeszcze
Arystoteles zauważył, że człowiek jest
istotą społeczną, a zatem potrzebuje
kontaktów międzyludzkich (w
większym bądź mniejszym stopniu w
zależności od osobowości) do
prawidłowego funkcjonowania w
społeczeństwie. 

Jakie jest Pani podejście do rekrutacji i
jak znajduje Pani utalentowanych
kandydatów?

Otwierając rekrutację, firmy zazwyczaj
obierają jedną z dwóch strategii –
zatrudnienie eksperta (najlepiej z
podobnej branży) lub zidentyfikowanie
osoby z potencjałem wśród własnych
pracowników oraz zainwestowanie w jej
rozwój. Każde z tych podejść sprawdza
się w zależności od sytuacji.
Najważniejsze, aby zespół funkcjonował
jako jeden organizm, dlatego też mój
styl rekrutacji opiera się na dobieraniu 

pracowników osobowościowo do
zespołu. Szukam określonej postawy,
„błysku w oku”, osób wysoko
zmotywowanych, pasjonatów
hotelarstwa, pasujących do naszej
kultury organizacyjnej, czujących
ducha marki.

Czy są działy w hotelu, które
najbardziej będą odczuwały trudność
w znalezieniu pracowników? 

Pandemia nie wpłynęła pozytywnie na
i tak bardzo wymagający rynek pracy -
sporo osób przebranżowiło się.
Szczególnie mocno dotknęło to
gastronomii. Niemniej jednak
osobiście nie odczuwam jak na razie
trudności ze znalezieniem
pracowników. Sporo osób odzywa się
do mnie bezpośrednio. Nie
wykluczam natomiast sytuacji, kiedy
metody polecenia i biernego
poszukiwania kandydatów w postaci
ogłoszeń rekrutacyjnych okażą się
niewystarczające. Jeśli na stanowiska
administracyjne lub kierownicze w
działach operacyjnych sprawdza się
metoda direct search, to pracownicy
stanowisk liniowych w gastronomii 
 często nie korzystają z takich portali
jak Linkedin czy Goldenline, i dotarcie
do nich z ofertą jest bardzo
utrudnione.

Czy przy obecnej rotacji
pracowników, młode osoby prosto po
szkole mogą widzieć dla siebie szansę
na pracę w branży hotelarskiej, czy
wprost przeciwnie - rynek na najbliż-
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sze lata pozostanie otwarty wyłącznie
dla doświadczonych?

Uczniowie szkół hotelarsko-
gastronomicznych mają w programie
nauczania obowiązkowe praktyki
miesięczne lub roczne. Z tego co wiem,
każdy z hoteli sieciowych co roku
przyjmuje sporą liczbę młodych osób na
praktyki. Jest to dobra okazja do
poznania, jak hotel funkcjonuje, ale także
do spróbowania swoich sił w różnych
działach. Pozwala to na ograniczenie
prawdopodobieństwa popełnienia błędu
przy wyborze ścieżki zawodowej.
Również uczelnie wyższe chętnie
współpracują z hotelami w zakresie
praktycznego kształcenia młodych kadr.
Mamy podpisane umowy i od dłuższego
czasu współpracujemy z Akademią
Finansów i Biznesu Vistula, Wyższą
Szkołą Turystyki i Języków Obcych oraz
Wyższą Szkołą Bankową. Są studenci,
którzy po ukończeniu praktyk lub staży
otrzymują od nas propozycję
zatrudnienia, np. jedna z takich osób
aktualnie jest Supervisorem w dziale
Recepcji. 

Ma Pani doświadczenie w różnych
sieciach hotelarskich. Czy odczuwa Pani
różnice między nimi, jeśli tak – jakie?

Swoje pierwsze doświadczenie zdobyłam
w hotelu Best Western w Stanach
Zjednoczonych. Świadomym wyborem
była natomiast praca w Polsce. Jako że
pracowałam tylko w hotelach sieciowych,
chciałabym się odnieść do tego typu
hoteli. Różnice na pewno są i wynikają 

głównie z przyjętych standardów i
stylu zarządzania. W każdym
natomiast przestrzegane jest prawo
pracy, pracownicy są szkoleni przed
rozpoczęciem pracy, odbywają się
rozmowy roczne i są tworzone ścieżki
rozwoju. 

Jakie cechy będą najbardziej
poszukiwane u nowych pracowników
w procesie rekrutacji po pandemii?
Czy pandemia zmieniła coś w
wizerunku i kompetencji nowych
kandydatów, czy jednak wartości dla
branży hotelarskiej są stałe i takie
pozostaną?

Branża hotelarska przyciąga z reguły
osoby o określonym zbiorze cech
warunkujących tożsamość oraz o
predyspozycjach do bezpośredniej
pracy z ludźmi. Hotelarze co do
zasady są osobami życzliwymi,
empatycznymi, nastawionymi na
relacje. Branża daje też duże
możliwości rozwoju w strukturach
określonych sieci. Uważam, że
pandemia nie wpłyneła na
uniwersalne wartości, którymi kierują
się pasjonaci hotelarstwa.

Hotel NYX jako flagowy hotel, jak i
Pani jako jeden z liderów tego
projektu, będziecie zmuszeni
wdrażać i planować strategicznie
kolejne nowe wizje, misje czy
wartości. Jak to zrobić aby były one
najbardziej efektywne? 

Kluczową kwestią jest uważna analiza 
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rynku, nowych trendów i potrzeb gości.
Na jej podstawie tworzymy „żywą”,
otwartą na zmiany ofertę, która w
założeniach ma nie tyle spełniać
oczekiwania odwiedzających, co je
przerastać. Nasi goście mają się u nas z
jednej strony czuć jak w domu, z
drugiej natomiast chcemy im
zaoferować niezapomniane wrażenia,
coś, co ich pozytywnie zaskoczy i
sprawi, że poczują się jak na ciekawej
ekspedycji. Uważam, że warunkiem
koniecznym realizacji tego typu
zamierzeń jest zgrany zespół, którego
członkowie nie tylko są znakomitymi
specjalistami, ale także wizjonerami i
trendsetterami. Mogę śmiało
powiedzieć, że taka właśnie jest rodzina
NYX Hotel Warsaw. 

Jaka jest kultura firmy NYX by
Leonardo? Jak chciałaby Pani aby NYX
był postrzegany przez swoich gości?

Obiekty marki NYX Hotels by
Leonardo Brands to przede wszystkim
kosmopolityzm i nowoczesność na
najwyższym poziomie, połączone z
tradycją danego miasta. Zależy nam na
tym, aby goście poza tym, że w naszych
wnętrzach poczują się ekskluzywnie i
światowo, mogli również odczuć
„ducha miasta”, poznać autentyczną
jego część,  wżyć się w lokalnych
mieszkańców i dotrzeć do takich
obiektów, które z reguły są pomijane
przez turystów.

NYX na mapie hotelarskiej Polski. Czy
polityka sieci pomaga rozwijać karierę
hotelarzy? Czy i jak ta międzynarodo- 

wa sieć dba o swoje największe talenty? 

Zacznę od tego, że okres pandemii
obliguje pracodawcę do zachowania
szczególnych środków ostrożności oraz
zabezpieczenia pracowników przed
ryzykiem zakażenia. Wydarzenia
ostatniego roku pokazały nam wszystkim,
że nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego
pod kontrolą, a świat wokół nas potrafi
być co najmniej… nieprzewidywalny.
Codzienna rutyna wychodzenia do pracy,
zajmowania się przyziemnymi
obowiązkami została zachwiana. Naszym
obowiązkiem jest zapewnienie
pracownikom bezpiecznych warunków
pracy, dlatego restrykcyjnie pilnujemy
reżimu sanitarnego. 
Leonardo Hotels jest grupą nastawioną na
rozwój. Przed publikacją ogłoszenia
rekrutacyjnego na zewnątrz szukamy
talentów wśród naszych pracowników.
Staramy się nie ograniczać do jednego
hotelu. Każda z osób zatrudnionych ma
szansę wzięcia udziału w rekrutacji
wewnętrznej do dowolnej placówki z
naszej grupy. Wybrani pracownicy mają
szansę wzięcia udziału w cyklu szkoleń
Leonardo Academy. Każdy taki zjazd
odbywa się w innym kraju, dzięki czemu
członkowie naszego personelu mają
okazję poznać różne marki hoteli naszej
sieci od strony gościa, zintegrować się ze
sobą, podzielić się wiedzą,
doświadczeniem oraz pomysłami, a także
wypracować najlepsze rozwiązania i
wdrożyć je w życie. Szkolenia są dostępne
dla kadry kierowniczej, jak i dla osób
dopiero zaczynających swoją przygodę z
hotelarstwem. 
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NYX Hotel Warsaw jest nominowany
do nagrody Europe's Leading New
Hotel 2021 – dlaczego właśnie ten
hotel powinien zdobyć nagrodę?

To oczywiste – jesteśmy pakietem. Z
jednej strony oferujemy doświadczenie
„Home Away From Home”, z drugiej
unikalne doświadczenia, których
próżno szukać w większości
dostępnych na rynku obiektów
hotelarskich. Cieszymy się ogromnie z
całym zespołem, że spotkało nas takie
wyróżnienie i że znaleźliśmy się wśród
liderów branży hotelarskiej. To
ogromny zaszczyt. Hotel to nie tylko
miejsce, budynek, ale i kadra. To miłe,
że nasz profesjonalizm został
zauważony.
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