A NEMZETKÖZI HOTEL VEZETÉS TITKAIT ISMERHETTE MEG AZ
’ÉV IFJÚ SZÁLLODÁSA’ AZ INTERCONTINENTAL® BUDAPESTBEN

Az idén 50 éves fennállását üneplő Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ( MSZÉSZ) az
2017-ben meghirdette az ‘Év ifjú szállodása’ pályázatot, melynek célja, hogy a szakmai zsűri
felfedezze és díjazza azt a 35 év alatti szakembert, aki a hotelszakmában folyamatos,
kiemelkedő teljesítményt nyújt. A díj nyertese a nívós elismerés mellett lehetőséget kap
arra, hogy egy nemzetközi szállodalánc működésébe is beleláthasson – így kapcsolódik a
kezdeményezéshez az InterContinental® Budapest, amely már 3 éve várja tart karokkal az
év ifjú szállodásait egy egy hetes szakmai eszmecserére.
2017-ben Dr. Menyhárt Lajos Alapítványának kuratóriuma Nagy Zsuzsannát tartotta érdemesnek a díj
elnyerésére. Zsuzsanna már több mint 10 év idegenforgalmi és szállodai tapasztalatot tudhat maga mögött,
ugyanakkor eddig kisebb, vidéki szállodákban tevékenykedett, csak úgy, mint a tavalyi győztes Galló Zsolt.
Emiatt elmondható, hogy az InterContinental® Budapest, amely 2018-ban harmadszorra lett Magyarország
Vezető Üzleti Szállodája a World Travel Awards-on, számos olyan folyamattal rendelkezik, amely tovább
gazdagíthatja az egyébként is széles tapasztalattal rendelkező ifjú szállodások tudását. Kloss Viktória, a
hotel Training and Development Managere a kezdeményezés kapcsán így nyilatkozott: „Szállodánk nagy

hangsúlyt fektet a vezetőképzésre valamint a tehetséggondozásra, így nagy örömünkre szolgál hogy a fiatal
tehetségeknek olyan területeket, sajátosságokat mutathatunk meg a részlegeink munkájából, amelyek elsősorban
egy nemzetközi szállodaláncra jellemzőek és új nézőpontot jelenthet számukra. Már harmadik éve fogadjuk a
MSZÉSZ pályázatának nyerteseit, és a visszajelzések alapján büszkén elmondhatjuk, hogy a csupán egy hetes,
szállodánkban eltöltött szakmai program egyedi lehetőségnek számít a tudás és tapasztalatbővítésre.” Nagy
Zsuzsanna, a legutóbbi nyertes több részleg munkájának kulisszatitkait ismerhette meg: többek között a
Humán Erőforrás, a Marketing, az Étterem és Bár, a Bankett valamint a Front Office osztályok vezetői is
örömmel mutatták meg neki az InterContinental® Hotels& Resorts márka adott részlegre vonatkozó
feladatköreit. Zsuzsanna így nyilatkozott az élményről: „A szakmai díj kapcsán nagyszerű lehetőség nyílt meg
számomra azzal, hogy az InterContinental Budapest kulisszái mögé bepillanthattam. Számomra ez óriási
megtiszteltetés! A program során egy jól átgondolt, felépített tematika mentén az összehangolt szervezésnek
köszönhetően az összes részleg életével megismerkedtem. Minden kolléga kedvesen fogadott és szakmai
iránymutatást kaptam az egyes területek vezetőitől, munkatársaitól. Igazán tartalmas napokat tölthettem a
szállodában, amelyet ezúton is hálásan köszönök!”

Megtiszteltetés számunkra, hogy az MSZÉSZ partnerként tekint az InterContinental® Budapestre ebben a
nemes kezdeményezésben, hiszen a jövő szállodaipari vezetőinek képzését a hotel vezetősége is rendkívül
fontosnak tartja.
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