
Manager- Osoba Zarządzająca 
Pensjonatem oraz Restauracją 
Miejsce pracy: Mazury  Węgorzewo – Willa Dwa Jeziora – uroczy, klimatyczny i spokojny 
pensjonat na szlaku jezior mazurskich – www.dwajeziora.pl 
 
Pensjonat z sukcesem funkcjonuje na rynku 7 roku z ocena 9,5 na bookingu z bazą stały i 
zadowolonych gości  

Opis stanowiska 

Osoba na tym stanowisku  będzie mieć za zadanie kompleksowo zarządzać obiektem 
(noclegi, gastronomia, mini spa /odnowa biologiczna). Spa zostanie otwarte dopiero w tym 
roku. 

Zakres obowiązków: 

• Planowanie, organizowanie i koordynowanie wszelkich działań na terenie obiektu 
(usługi noclegowe, gastronomiczne, spa, eventowe), zarządzanie personelem, 
sprzedażą, marketingiem i administracją 

• Zbudowanie koncepcji organizacyjno-finansowej obejmującej ofertę części 
gastronomicznej i spa – odnowa biologiczna  do rozpoczęcia działalności 

• Tworzenie budżetu obiektu i osiąganie założonych wyników finansowych 
(przychodowych i kosztowych) 

• Nadzorowanie i kontrolowanie jakości świadczonych usług w celu zagwarantowania 
odpowiednich standardów  

• Dbałość o stan techniczny i wartość zasobów obiektu 
• Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z kluczowymi Klientami/Gośćmi  
• Współpraca z dostawcami oraz nadzorowanie wszelkich dostaw  
• Współtworzenie oraz realizacja strategii firmy w obszarze powierzonych zadań. 

Wymagania/Oczekiwania  

• Minimum 3 letnie doświadczenie managerskie w zarządzaniu obiektem 
gastronomiczno – hotelowym 

• Mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania  odnową biologiczną – spa  
• Wykształcenie wyższe 
• Umiejętność zarządzania personelem i organizowania pracy własnej  
• Wysoka kultura osobista, odporność na stres 
• Zaangażowanie, dyspozycyjność i dobra organizacja pracy 
• Samodzielność w działaniu, prawo jazdy  
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziana znajomość innego języka   

 

 

 



Oferujemy 

• Atrakcyjne wynagrodzenie związane z celami biznesowymi plus system prowizyjny 
• Stabilna, całoroczna pracę  
• Umowa o pracę lub kontrakt menadżerski  
• Pasjonującą pracę z możliwością wdrażania nowych pomysłów oraz rozwiązań 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV na adres: 
konferencje@dwajeziora.pl wraz z klauzulą: 

"Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Willę Dwa 
Jeziora  z siedzibą Kal 23J , 11-600 Węgorzewo moich danych osobowych, w celu 
przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda 
została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.” 

 
 


