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Doświadczony General Manager branży hotelarskiej. Wykwalifikowana w
branży gastronomicznej, hotelarskiej, rekreacyjnej i systemach zarządzania
nieruchomościami. Specjalistka z tytułem magistra zarządzania hotelarstwem
na Uniwersytecie w Plymouth. Profesjonalistka, z doświadczeniem w
kierowaniu zespołami w hotelach luksusowych jak i środowisku korporacyjnym,
ukierunkowana na osiąganiu wysokich rezultatów i optymalizowaniu biznesu.
W wolnym czasie uwielbia podróżować i czytać książki. Jest certyfikowanym
nurkiem, a największą pasją stało aktywne odkrywanie podwodnego świata.
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Pani
Dyrektor,
zdobywała
Pani
doświadczenie w pracy zagranicą, jak
również studiowała Pani poza Polską.
Jak
zagraniczna
forma
edukacji
wpłynęła na Pani rozwój?
Prawda jest taka, że studiowałam w
Polsce i za naszą granicą. Gdy cofam się
do tamtych doświadczeń to odkrywam,
że zagraniczne studia były dużo bardziej
praktyczne. Zdobyłam podczas nich
inne kompetencje, inną wiedzę w
porównaniu do edukacji w Polsce. To
jasne i nie ma wątpliwości, że
zdecydowanie wpłynęło to na moją
karierę. Studia upewniły mnie, że robię
coś
co
lubię.
Potwierdziły,
że
ukierunkowuję
swoją
wiedzę
w
odpowiednie dla mnie miejsce. Jestem
przekonana, że studia za granicą
przygotowały mnie do tego zawodu od
strony praktycznej i czułam się pewniej
idąc do pracy. Jest to wielki atut studiów
poza Polską. Dedykowane osoby, które
szły podobną ścieżką co ja sama wiedzą,
że to jest wielka szkoła życia i nie
zapominajmy o tym. Jako osoby
próbujemy wtopić się w otoczenie ludzi
z całego świata. Na uniwersytecie
uczymy się zarządzać swoim czasem i
samym sobą, a przy tym próbujemy
poznawać innych ludzi żyjących w
innym środowisku, bardzo często
wychodząc ze strefy komfortu i dzięki
temu rozwijając się jeszcze szybciej.
Świetnym doświadczeniem jest uczenie
się kultury innych ludzi. Myślę, że to
jest
najlepsze
przygotowanie
do
hotelarstwa, bo to uczy cierpliwości i
otwartości. Nie
da
się studiować

zagranicą
bez
dużej
dozy
tolerancyjności,
czyli
klucza
do
sukcesu w hotelarstwie.
Rozmawiamy o edukacji - a co, jeśli
zapytam o pracę za granicą i zbierane
doświadczenie,
czy
może
Pani
również powiedzieć, że pomogła pani
w karierze?
Tak,
zdecydowanie.
Nie
tylko
zagranica może dokształcać. Myślę, że
kluczowa
jest
zmiana
otoczenia,
naszego
środowiska,
do
którego
jesteśmy przyzwyczajeni i w którym
czujemy się komfortowo. Bardzo
istotna jest chęć tej zmiany i chęć
otworzenia się na nowe doświadczenia.
Powoduje to, że jesteśmy bardziej
otwarci na nowe pomysły, co sprawia,
że zauważamy dzięki temu nowe „best
practices”. Widzimy jak wiele jest
różnych dróg do sukcesu. Zauważamy,
że każdy ma swoją kulturę w danym
kraju, mieście i sieci. Te wskaźniki
mogą zostać osiągnięte przez sam
sposób zrozumienia pewnych rzeczy.
Uważam, że doświadczając tego na
przykład za granicą, bądź w innych
miejscach, które nie są nam bliskie
wyłącznie zyskujemy. Dzięki temu
mamy coś do wniesienia wracając bądź
przenosząc się w inne miejsce. To
bardzo ważne.
Była Pani 18 lat za granicą - jak
postrzega Pani ścieżkę swojej kariery
zaczynając od pierwszej pracy, aż po
obecne stanowisko jako dyrektor 5gwiazdkowego Hotelu Sheraton w
Poznaniu?

"Bardzo istotna
jest chęć tej
zmiany i chęć
otworzenia się
na nowe
doświadczenia.
Powoduje to, że
jesteśmy bardziej
otwarci na nowe
pomysły,
co sprawia,
że zauważamy
dzięki temu
nowe „best
practices”."
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Postrzegam moją karierę jako podróż.
Nigdy nie wiem (albo do tej pory nie
wiem) co będzie dalej, co będzie moją
ostateczną destynacją. Na pewno istotne
jest to, że zrobiłam już to co tak
naprawdę chciałam uzyskać, a co dla
mnie
jeszcze
ważniejsze,
bądź
najważniejsze to to, że wierzyli we mnie
inni i staram się to obecnie kopiować i
wierzyć
w
swoich
pracowników.
Zauważać to co najlepsze w osobach, z
którymi pracuję. Zawsze patrzę na ten
kolejny przystanek i weryfikuję co
muszę zmienić, co muszę poprawić.
Weryfikuję, jaką mogę się stać i co
mogę wnieść do ludzi, bądź otrzymać
od nich dla siebie. I chyba najważniejsze
to cieszyć się z tego, być zadowolonym
tą podróżą i tak od jednego przystanku
do kolejnego. Przeżyłam długą podróż
od recepcjonistki do dyrektora hotelu.
Co nie zmienia faktu, że minęło wiele
czasu, a mam nadzieję, że, jestem tą
samą osobą.
Czy spotkała Pani kiedykolwiek osobę,
która uaktywniła Pani potencjał i która
wspierała Panią przez określone
momenty, chwile – tak, że bardzo
istotnie ukierunkowała Panią na
rozwój w hotelarstwie?
Podczas mojej kariery spotkałam wiele
niesamowitych
osób,
które
mogę
powiedzieć, że podziwiałam, bądź
byłam bardzo wdzięczna ze znajomości,
jednak jedna w szczególności zapadła
mi w pamięć. Była to osoba, którą
spotkałam na samym początku mojej

kariery. Osoba, która zainwestowała
we mnie i zaoferowała mi moje
pierwsze stanowisko menedżerskie,
dała mi awans. Był to mój szef, który
był bardzo, ale to bardzo wymagający.
Wiem, że miał do wyboru ogromną
ilość kandydatów - wszyscy z o wiele
większym doświadczeniem. Poszłam
na rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ
chciałam zyskać doświadczenie w
rozmowie
o
podjęcie
pracy,
niekoniecznie w samej aktywności.
Pamiętam, że nie marzyłam nawet o
pracy na stanowisku zarządzającym.
Co niesamowite – dostałam te posadę.
Została
mi
zaoferowana
przez
managera, który do dzisiaj mnie
inspiruje. Pamiętam mój pierwszy
dzień, kiedy Dean - mój szef
powiedział
mi:
„będzie
ciężko,
całkowicie nie jesteś na tą pozycję
gotowa,
ale
za
rok
będziesz
najlepszym
menedżerem
jakiego
miałem”. Do tej pory jesteśmy w
kontakcie, a minęło kilka dobrych lat.
Gdy przechodzę proces rekrutacji na
jakieś kluczowe stanowisko, albo
jestem na rozdrożu mojej kariery i
kiedy
nie
jestem
pewna
jaką
powinnam podjąć decyzję to Dean jest
osobą, do której się zwracam. Nie
mówi mi co mam robić, ale wysłucha
mnie i tak mną pokieruje, że zawsze
zrobię to co podpowiada mi serce.
Wiem, że jest osobą, która wkłada
naprawdę wiele wysiłku by młodym
działo się dobrze w hotelarstwie.
Zauważa i planuje rozwój młodych
talentów. To wyjątkowe, bo zapewne

"Pamiętam mój
pierwszy dzień,
kiedy Dean - mój
szef powiedział
mi: „będzie
ciężko, całkowicie
nie jesteś na tą
pozycję gotowa,
ale za rok
będziesz
najlepszym
menedżerem
jakiego miałem”."
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takich jak ja było wielu, za co wszyscy
jesteśmy bardzo wdzięczni.

będzie to początek czegoś zupełnie
wyjątkowego dla nas wszystkich.

Czy mogę zapytać o Pani aspiracje
zawodowe
jako
Dyrektora
Hotelu
Sheraton?

Czy uważa Pani, że podobne aspiracje
ma sieć Marriott?

Celem numer jeden jest odbudowanie
zespołu - zbudowanie zaangażowanych i
szczęśliwych
pracowników.
Moją
aspiracją jest, żeby chodzili do pracy i
czuli się codziennie tak samo jak ja, czyli
chcieli
pracować
z
przyjemnością.
Aspiracją kluczową jest wykreowanie
wspaniałego miejsca do pracy, gdzie
rozpoczynają się kariery bądź nastąpią
jakieś znamienne etapy w czyimś
profesjonalnym życiu. Kolejny cel jest
chyba bardziej z korporacyjnego życia
hotelu. To renowacja, którą przyjechałam
zrobić i zdążyłam z salami bankietowymi
i pokojem demo, po czym przyszła
pandemia. Obecnie pracuję nad tym, aby
zamknąć ten etap projektu. Uwielbiam i
doceniam to, że mój zespół oferuje
wspaniały serwis, dąży do zadowolenia w
oczach gości i pracowników. Kolejną, nie
mniej ważną, jest odrodzenie naszego
hotelarstwa po pandemii. Myślę, że to jest
i będzie wyzwanie. Wiemy co się dzieje
na rynku, zauważamy w jaki sposób
pandemia wpłynęła na nas, na nasze
biznesy, ale niech to będzie pozytywne
wyzwanie.
Jestem
przekonana,
że
wyjdziemy z efektownymi zmianami.
Może
to
być
bardzo
edukacyjne
doświadczenie. Osobiście nauczyło mnie
już wiele, zapewne nie tylko mnie.
Pomimo wyzwania jestem pewna, że

"Aspiracją
kluczową jest
wykreowanie
wspaniałego
miejsca do pracy,
gdzie
rozpoczynają się
kariery
bądź nastąpią
jakieś znamienne
etapy
w czyimś
profesjonalnym
życiu.

Tak, dlatego pracuję w tej sieci już tyle
lat. Bardzo ważnym aspektem jest to,
że kultura firmy to pracownik i to
właśnie jego stawia się na pierwszym
miejscu. Ta idea została we mnie
zakorzeniona już pierwszego dnia.
Przekonałam się, że to nie jest tylko
slogan, ale to jest coś co sama
odczułam na własnej skórze. To
dziedzictwo w tej korporacji jest
bardzo
widoczne.
Nigdy
nie
doświadczyłam czegoś takiego, gdy
największa korporacja hotelarska na
świecie ma kulturę, która może być
porównana do małej firmy, gdzie
stawia się na pracowników, na ich
potencjał i dba się o ich morale. To co
robi Marriott obecnie to odbudowanie
zespołów i walka o zaangażowany
team.
Pani Dyrektor, jak ocenia Pani
konkurencję na rynku poznańskim
wśród hoteli? Czy zauważa Pani
miejsce na nowe obiekty sieci
Marriott?
Myślę, że mój hotel, jak i obiekty o
podobnej kategoryzacji (4- czy 5gwiazdkowe) są w takiej samej sytuacji.
My, jako hotelarze staramy się niższą
ceną przyciągnąć większą ilość gości i
w dalszym ciągu cierpimy na niskie
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obłożenie, jednakże pozytywnie patrzę w
przyszłość i myślę, że kolejne dwa, trzy
lata pozwolą nam powrócić na poziom
obłożenia sprzed 2020 roku. Wtedy - tak,
zdecydowanie jest miejsce na hotele
naszej sieci. Myślę, że mogę już to
powiedzieć, że mamy w dalekich planach
zaplanowane obiekty do otwarcia. Jest to
hotel Four Points by Sheraton i AC by
Marriott. Wiem, że hotele nie tylko naszej
sieci będą się rozwijać na pięknej ziemi
wielkopolskiej.
Wszyscy
wiemy,
że
Poznań jest bardzo atrakcyjnym miastem
z niesamowitym połączeniem między
Warszawą a Berlinem, więc przyszłość
widzę
wyłącznie
w
ciepłych,
pozytywnych barwach. Jest miejsce dla
każdego z nas. Tymczasem zapraszam do
naszego wyjątkowego obiektu Sheraton.
Czy według Pani jest możliwe określenie
idealnego pracownika, który najbardziej
pasuje do sieci i hotelu Sheraton?
Misją marki Sheraton jest kreowanie
miejsc spotkań. Automatycznie dyktuje to
odrobinę charakter pracownika i tak
naprawdę pokazuje, jakie wartości musi
nasz pracownik reprezentować, aby
pasował do naszego zespołu. Jest to na
pewno osoba, która tworzy te miejsce
spotkań, jest elastyczna, potrafi odkryć
potrzeby gościa, zanim ten o tych
potrzebach powie, a także która dba o
charakter obiektu. Będzie to na pewno
osoba zdająca sobie sprawę z tego, że nie
tylko uśmiech i gościnność się liczą, ale
też otoczenie, muzyka w tle, piękny
zapach czy wyjątkowa atmosfera. Do
hotelu Sheraton należy pracownik, który

"Jestem
przekonana, że
obecnie poszukuję
znacznie większej
elastyczności niż
oczekiwałam
dotychczas. Wiąże
się to z tym, że
zespoły w
hotelach są
mniejsze i niestety
przez określony
czas jeszcze
pozostaną w tych
składach."

jest wspaniałym gospodarzem, który jak
już powiedziałam, kreuje miejsca spotkań
i traktuje każdego gościa tak jakby
traktował swojego gościa we własnym
domu. Czy nie jest to proste?
Czy Pani oczekiwania w stosunku do
pracowników zmieniły się po pandemii?
Zdecydowanie
szukam
różnych
kompetencji. Jestem przekonana, że
obecnie poszukuję znacznie większej
elastyczności
niż
oczekiwałam
dotychczas. Wiąże się to z tym, że
zespoły w hotelach są mniejsze i niestety
przez określony czas jeszcze pozostaną w
tych składach. Nastąpił taki naturalny
trend, że szukamy osób, które mogą
zrobić
"troszkę”
wszystkiego.
Poszukujemy dedykowanych osób, które
przepracowały czas podczas pandemii i
zniosły to naturalnie. Niestety w tym
trudnym dla nas czasie każdy pracował w
każdym dziale. Wydaje mi się, że tak było
w większości hoteli, które były otwarte
podczas Covid-19 i teraz stało się to
czymś naturalnym. Dawniej szukając
barmana oczekiwałam kogoś, kto będzie
ekspertem w dziedzinie alkoholi, kto
będzie specjalizował się wyłącznie w tej
dziedzinie,
a
teraz
od
osoby
reprezentującej bar oczekuję, że jeżeli
będzie trzeba to odprowadzi gościa do
stolika, czy będzie najlepszym breakfast
hostem jakiego można spotkać w mieście,
a jeżeli będzie trzeba to zaniesie
szczoteczkę do zębów do pokoju gościa. Z
tego względu, że niestety nikogo innego
może nie być na zmianie, ale chciałabym,
żeby ten pracownik zrobił to z chęcią. O
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takich pracowników walczę obecnie.
Jak wygląda relacja Pani hotelu z lokalnymi szkołami?
Czy jest miejsce na współpracę?
Jasne, jeśli była okazja współpracować i wspierać, to
dlaczego nie? Jak najbardziej dążyliśmy do tego, żeby
patrzeć w tym samym kierunku. Jestem bardzo dumna z
pracowników, a część z nich to są osoby, które zaczynały
u nas praktyki i już na samym początku od pierwszych
dni, gdy przyszły odwiedzić hotel zostali zaproszeni do
odbycia praktyk, po czym przeszły na umowę zlecenie,
następnie umowę o pracę. Część z nich awansowała na
stanowiska kierownicze. Ja nawet nie śmiałam marzyć o
stanowisku menadżerskim w tak młodym wieku. To
pokazuje jak taka relacja ze szkołą wspiera nie tylko
rozwój młodych ludzi, ale pokazuje jak biznes może z
tego korzystać. Automatycznie zyskujemy kogoś, kto
może nie ma doświadczenia, ale świadomie wybrał szkołę
i chce się rozwijać w tym kierunku, a jak wiemy to jest
najlepsza inwestycja i najlepszy sposób na sukces w
każdej branży.

nieco gorszy okres, to wracaliśmy do pracy i dnia
kolejnego poprawialiśmy się, robiliśmy rzeczy w inny
sposób. Zauważam, że obecnie nieco trudniejsze
momenty, które mogą dla nas być wyzwaniem
zniechęcają młodych, więc proszę nie poddawajcie się i
korzystajcie z tych błędów, jako źródło nowego
doświadczenia. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest walka o
swój rozwój, który na pewno nigdy nie zostanie podany na
tacy i trzeba często poświęcić swój czas, bo należy tej
pracy się nauczyć, w szczególności, kiedy jest mało rąk do
pracy, a niestety wiele obowiązków na głowie. Zatem
młodzi musicie wykrzesać energię, czasami zmienić
nastawienie w głowie i powiedzieć: „ja chcę się tego
nauczyć, znaleźć rozwiązanie takie, które pozwoli na
wykonanie zadania”. Na pewno nie bójcie się tych
doświadczeń, bo w rzeczywistości po ciężkiej pracy, nie
będą takie straszne.
Życzę młodym hotelarzom, aby rozwój ich kariery
przebiegał w tak samo dynamicznym tempie jak
popandemiczny rozwój naszej branży.

Obecny czas to może być szansa dla młodych ludzi,
nowego pokolenia. Część z nich zostanie kierownikami
działów niższego bądź wyższego szczebla. Mogą to być
zupełnie nowe doświadczenia, pierwsze kroki w
strukturach menedżerskich. Czy ma Pani jakieś rady dla
takich osób?
Pierwsza, i chyba najważniejsza, to aby nie zrażać się
własnymi pomyłkami. Każdy z nas popełnia błędy i
najważniejsze jest to, aby coś z tego wynieść. Uczmy się z
każdej porażki. One kształcą, uczą i wychowują nas
każdego dnia. Najlepsze osoby, które mnie inspirowały
będące na niższych czy wyższych stanowiskach niż ja to
były osoby, które mogły robić błędy, ale gdy te
następowały, następowała próba i reagowanie właśnie po
to, aby poprawić tę trudną chwilę. Pomimo tego, że
czuliśmy się z tym fatalnie i gdy faktycznie zdarzał się
Copyright © 2021 hoteliershub.pl

