
 

 

 
 
Olympic Casino to międzynarodowa, dynamicznie rozwijająca się firma. Odnosimy sukcesy 
dzięki standardom zapewniającym najwyższą jakość obsługi naszych klientów oraz 
zastosowaniu w naszych kasynach nowoczesnych rozwiązań technicznych.  
 
W związku z otwarciem kasyna w hotelu Łysogóry w Kielcach poszukujemy 
 
 

CASINO GENERAL MANAGER 

(DYREKTORA KASYNA) 
Nr Ref: DK/KIE/PR/07/08 

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: 

•  kompleksowe zarządzanie działalnością kasyna zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi i procedurami spółki, w tym: 

1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania kasyna oraz zapewnienie Klientom rozrywki 

na najwyższym poziomie 

2. wdrażanie i realizacja strategii spółki w kasynie  

3. tworzenie i realizacja budżetu, oraz sugerowanie sposobów zwiększenia przychodów 

kasyna 

4. nadzór nad realizacją planów marketingowych w kasynie 

5. reprezentowanie kasyna wobec przedstawicieli kontrolnych organów państwowych i 

partnerów biznesowych 

6. zarządzanie podległym zespołem Pracowników (ok. 100 osób) 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

•  wykształcenia wyższego 

•  kilkuletniego, udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu ludźmi 

•  wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych  

•  nastawienia na realizację celów, zaangażowania, kreatywności  

•  cech przywódczych 

•  umiejętności planowania strategicznego 

•  efektywnej organizacji pracy 

•  dyspozycyjności 



 

 

•  odporności na stres 

•  dobrej znajomości jęz. angielskiego  

•  biegłości w wykorzystaniu MS Office  

•  doświadczenie na stanowisku managerskim w kasynie będzie dodatkowym atutem 

 

OFERUJEMY 

•  pracę w międzynarodowym środowisku  

•  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

•  możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń i rozwoju zawodowego (również w 

zagranicznych jednostkach spółki) 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim i angielskim wraz ze zdjęciem  

oraz nr ref. zawartym w temacie wiadomości na adres: 
 

cv_pl@oc.eu  
 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 6.08.2008 

 
Inne oferty pracy znajdziecie też na naszej stronie internetowej: www.olympic-casino.com 

 
Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli �Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)�. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


