
 

Revenue Manager  
 
TOP HOTEL PRAHA hledá do svého týmu na nového kolegu/kolegyni na pozici Revenue 
Manager:  
 
Na co se u nás můžete těšit:  

 pracovní smlouva na dobu určitou, po roce prodloužení na dobu neurčitou 

 firemní stravování  

 MultiSport Benefit  

 vstup do hotelového wellness zdarma  

 thajské masáže s 30% slevou  

 20% sleva na tenisové kurty  

 příjemné pracovní prostředí  

 parkování v areálu hotelu zdarma  

 dobrá dostupnost na lince metra "C" Chodov  

 
Co Vás čeká:  

 správa a kontrola veškerých rezervačních systémů a zabezpečení správného 
nastavení  

 správa a kontrola OTAs (nastavení, plnění podmínek spolupráce dle smlouvy) a 
ostatních internetových portálů 

 správa channel manager  

 zajistit, aby všechny související systémy byly správně nakonfigurovány, ověřeny a 
plně funkční  

 zajistit, aby všechny rezervace byly zpracovávány efektivně a přesně a aby byly 
všechny rezervace CRS opravovány denně  

 pravidelná úprava cen na rezervačních systémech  

 tvorba speciálních nabídek a balíčků  

 odpovědnost za každodenní kontrolu a aktualizaci prodejních cen a kapacit 

 analýza konkurence  

 příprava statistik, analýz (např. denní pick-up analýza) a prognóz  

 kontrola správnosti informací a prezentace hotelu  

 komunikace a spolupráce s ostatními odděleními hotelu  

 
Co byste měl/a splňovat:  

 SŠ / VŠ vzdělání  

 zkušenost na podobné či stejné pozici minimálně 1 rok 

 aktivní znalost anglického jazyka podmínkou 

 aktivní znalost MS Office  

 znalost systému Fidelio výhodou 

 samostatnost, spolehlivost, flexibilita 

 pracovitost a spolehlivost  

 výborné profesionální komunikační schopnosti schopnost zvládat stresové situace a 
týmovou spolupráci 

 trestní bezúhonnost  



 

Nebojte se a přidejte se k nám!  
 
V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj strukturovaný životopis.  
 
E-mail: personalni@tophotel.cz  
 
Tel.: +420 267 284 114  
 
Těšíme se na všechny reakce!  
 
Zasláním životopisu do společnosti TOP HOTELS GROUP a.s. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat v něm uvedených a jejich dalšímu uchování v databázi naší společnosti v 

souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Vaše data budou použita pouze k účelům vyhledávání vhodných pracovních nabídek pro Vaši osobu. Poskytnutím 

těchto dat zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost. V případě, že nebudete kontaktováni do 3 týdnů od doručení Vašeho životopisu, omlouváme se, ale dali jsme přednost jiným 

kandidátům. 

 


