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obiective

 de a identifica motive pentru care hotelierii sunt 

solicitaţi să lucreze peste hotarele ţării sale

 de a înţelege procesul de administrare într-o altă 

ţară

 de a evalua evalua potenţialul personal de 

expatriere şi de a înţelege efectele şocului cultural 

pentru a le gestiona eficient în procesul de angajare 

şi activare



CUPRINS

1. Globalizarea industriei hoteliere

2. Administrarea într-o altă ţară

3. Expatrierea şi şocul cultural



Există câteva motive pentru care hotelierii sunt solicitaţi să 
lucreze peste hotarele ţării sale:

1. Globalizarea industriei hoteliere

Nu există personal local calificat pentru poziția care urmează să fie alocată

Membrii personalului local sunt pregătiți pentru pozițiile care vor 
înlocui nevoia de un manager internațional, dar aceştea nu sunt încă 
calificaţi pentru pozițiile date

Expertiza tehnică ar putea fi necesară de transferat la o locație străină

Un angajator dorește să insufle perspective globale și / sau înțelegere de 
la angajații de gestionare selectaţi sau din componente internaționale ale 
companiei

Există un interes în obținerea controlului administrativ strict asupra unei 
diviziuni externe

Există probleme pe proprietate în ceea ce priveşte start-up-ul, 
funcționarea sau altele, care necesită prezenţa pe termen lung (mai mult 
de un an) pe sit a direcţiei gestionare pentru a le soluţiona în mod 
corespunzător



Ţară în dezvoltare: O ţară cu venituri mici sau medii, în 
care cei mai mulți oameni au un standard scăzut de trai și 
acces la mai puține bunuri și servicii decât persoanele din 
țări cu niveluri venituri mai mari

1. Globalizarea industriei hoteliere

(cont.)

Ţară dezvoltată: O țară a cărei venit pe persoană este 
mare în conformitate cu standardele mondiale și se bucură 
de nivel de trai mai înalt, făcând posibilă îmbogăţirea
cetăţenilor săi

Tări în dezvoltare vs. dezvoltate



Un cetățean local este mult mai probabil să fie familiarizat
cu mediile de afaceri și cultura locale și poate, prin urmare, 
să fie mai eficient în gestionarea operațiunilor hotelului

Nu va fi nevoie de costuri suplimentare de salarizare și de 
relocare pentru că, cel puțin, costurile de transport și de 
subzistență nu vor fi probabil necesare

Se fortifică relațiile între grupul hotelier și țara gazdă, 
deoarece primul ajută guvernul extern (pentru ei) să
îmbunătățească forța de muncă internă

Continuitate mai mare a managementului și moralului
angajaților, deoarece cetățenii locali recunosc că au șanse de 
promovare la niveluri ridicate de management în cadrul 
hotelului

Beneficiile plasării cetățenilor locali în poziţii de top management:

1. Globalizarea industriei hoteliere

(cont.)



Un cetățean al unei țări care este angajat într-o 

altă țară

1. Globalizarea industriei hoteliere

(cont.)

Un Manager de Hotel Expatriat



Unele țări au structuri guvernamentale instabile

Schimbări rapide de conducere și tulburări în societate

Prejudicii personale și războaie ample

Mediul

politic

2. Administrarea într-o altă ţară

Probleme 
economice

Reglementări legale diverse

Rate de schimb

Inflaţia

Factori 
culturali

Înțelegerea “culturii naționale” a unei locaţii

Şocul cultural

Probleme cu “naveta la locul de muncă”



Nu

Ai aşteptări rezonabile de la viitor

Aveți motivații pozitive pentru interesul dumneavoastră 

în misiune la nivel global

Ai abilităţi pentru perfomanţe de succes la serviciu

Ai abilităţi de a conduce resurse umane diferite de tine

Experienţă anterioară de trai / lucru în altă ţară

Failia va suporta şi se va adapta la traiul în altă ţară

Posibil

Vei asculta şi încerca să înţelegi pe alţii foarte des

Înţelegi cultura naţională a ţării

Cunoşti limba ţării

Doreşti să locuieşti într-o altă ţară

Abilitatea de te adapta la schimbări

DaFactori ai influienţei personale

Lista de verificare a influenţelor personale care au impact asupra succeslui unui expatriat

3. Expatrierea şi şocul cultural

Factori personali în succeul unui manager expatriat



Factori de succes pentru un manager expatriat:

programe tranzitorii de formare

Training
înainte de 

sosire

Constientizare culturală

Limba de instruire

Practici de afaceri

Protocoale de afaceri și sociale

Informații generale de bază

Training
după 
sosire

Răspunde la întrebări cu privire la noile culturi

Depășirea emoțiilor ce ţin de “dorul de casă”

Schimbul de metode / idei vechi pentru noi, care pot 
fi mai valoroase și eficiente într-o nouă cultură



Alţi factori de succes pentru un manager 

expatriat:

expatriatul într-o cultură nouă

Preocupările

hotelului

de forța de 
muncă

Training-uri ce ţin de locurile de muncă

Suport social

Sfaturi de logistică

Compensare

Informații generale de bază

Factori ce nu 
ţin de lucru

Aranjamente ce ţin de trai

Transportul

Interacţiunile sociale extra-serviciu



Comunicarea este critică:

Administraţi într-un mediu de lucru care 

anticipează și tolerează erorile

Utilizaţi comunicare scrisă

Utilizaţi cel mai simplu limbaj ori de câte ori 

este posibil

Folosiți imagini și grafice ori de câte ori este 

posibil.

Și acum a încep atribuţiile de serviciu 

internaţional!



Comunicarea este critică:

Fiţi conștienți de informațiile trimise la nivel 

internațional

Resectaţi cultura și aveţi grijă de impactul pe 

care îl are asupra obiceiurilor de afaceri și limbi

de afaceri

Fiți conștient de potențialul cultural al 

“punctelor fierbinți”

Schimbaţi modul dvs. obişnuit de prezentare / 

gestionare şi asiguraţi-vă că angajații înțeleg

Și acum a încep atribuţiile de serviciu 

internaţional! (cont.)



1. Empatie

2. Respect

3. Interes în cultura altora

4. Flexibilitate

5. Toleranţă

6. Initiaţiativă

7. Stimă de sine (Self-esteem)

Cerinţe pentru un management de expatriere de succes:

Și acum a încep atribuţiile de serviciu 

internaţional! (cont.)
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