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Kierownik regionalny
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich
Klientów poszukuje osób na stanowisko: Kierownik regionalny Miejsce pracy: Warszawa Numer ref. KRE/092/KPA Gastronomia to Twój żywioł? Zapraszamy do
naszego Klienta, do międzynarodowej organizacji zapewniającej wysokie standardy pracy i duże wsparcie dla zespołu. Co proponujemy? Nieformalną i przyjazną
atmosferę pracy, możliwości wewnętrznego rozwoju zawodowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb, wynagrodzenie zależne od poziomu doświadczenia i
kompetencji w granicach 10 - 15.000 brutto, a do tego premię i bogaty pakiet benefitów. Nie ma na co czekać, zgłoś się do nas, chętnie Ciebie poznamy. Jakie
wyzwania na Ciebie czekają? • Rozwój strategii i planu działania w ramach zarządzanych lokalizacji gastronomicznych zapewniających osiąganie zakładanego
poziomu zysku • Utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami we wszystkich kwestiach związanych ze świadczonymi usługami prowadzącej do maksymalizacji
lojalności i rozszerzania obszarów współpracy • Poszukiwanie możliwości rozwoju biznesu poprzez podpisywanie nowych kontraktów i otwieranie nowych
lokalizacji • Negocjowanie i re-negocjowanie kontraktów z Klientami • Zarządzanie całkowitym budżetem podległego obszaru, kontrola kosztów i poziomu zysku •
Współtworzenie rocznych planów sprzedaży dla każdej z podległych lokalizacji, monitorowanie ich realizacji i na bieżąco wdrażanie planów działania w przypadku
odchyleń • Zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem kierowników poszczególnych lokalizacji, motywowanie do osiągania celów i identyfikowanie potrzebnych
narzędzi wsparcia zespołu Czego u Ciebie poszukujemy? • Doświadczenia w zarządzaniu rozproszoną strukturą lokalizacji • Nastawienia na osiąganie zakładanych
wyników sprzedaży • Umiejętności skutecznego zarządzania zespołem • Zorientowania na budowanie relacji i świadczenie usług • Umiejętności analizy danych i
wyciągania konstruktywnych wniosków • Bardzo dobrej organizacji pracy przy dużej kompleksowości działań • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego
(min. B1) • Znajomości HACPP i standardów żywienia • Prawa jazdy kat. B Prosimy o aplikowanie przez poniższą stronę internetową:
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Kierownik-regionalny/67140-90364-26-449-1192.html Oferta dotyczy pracy stałej
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