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La Sara Martín, de 30 anys, treballa al departament de Desarrollo Nacional d'Hotusa, primer consorci hoteler a nivell mundial. “Estem
creant una nova marca d'hotels. Trobo que és
un projecte professional prou interessant, que
em permet veure com es treballa en una empresa gran on hi ha possibilitats de fer moltes
coses.” Fins fa poc, la Sara era directora de l’àrea de reserves de Barcelona On Line, agència on line on va treballar durant set anys i mig.
“Necessitava un canvi professional ja que havia tocat sostre. Volia
aprendre coses noves i plantejar-me nous reptes, conèixer altres
visions i maneres de fer en aquest sector, així com aplicar els coneixements que he anat adquirint durant la meva trajectòria professional. A Barcelona On Line vaig participar en un projecte innovador hi vaig ser des dels inicis del projecte- que em va permetre conèixer
el sector turístic, així com el de les noves tecnologies, però era una
empresa petita i volia canviar.”
La Sara va entrar a formar part de l’equip de l’esmentada agència tot
just acabar la diplomatura de turisme a l’EUHT CETT-UB (1996-1999),
on diu que va aprendre “els coneixements teòrics per desenvolupar
amb professionalitat la meva feina”. Als inicis s’hi va incorporar com
a agent de reserves però després de gairebé un any va passar a dirigir el departament de reserves individuals. Entre les tasques principals que hi va desenvolupar destaquen, entre d’altres, la fixació i
seguiment d’objectius; la definició i desenvolupament d’accions per
aconseguir els objectius i el pla d’acció anual; la gestió d’un equip de
12 persones; la política de selecció, retribució, motivació...; la creació
i actualització de procediments, comunicació i seguiment; la
col·laboració amb altres departaments de l’empresa; i el contacte
directe amb proveïdors per la contractació dels serveis.
Ara, la Sara, que cursa un Programa de Direcció General (PDG) de
postgrau a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es mostra molt
satisfeta i il·lusionada amb la seva nova fita laboral perquè li permet
“adquirir un coneixement profund del sector, així com desenvolupar
altres habilitats”. n

Ha estudiat la diplomatura de nutrición humana y dietética a la Universidad Autónoma
de Madrid, i el màster en direcció de la restauració comercial i per a col·lectivitats a
l’EUHT CETT-UB. L’Ana Loro Polo, de 25 anys,
treballa per a l’empresa Sodexho, a la Ciudad
Financiera del Banco Santander, com a encarregada (en formació) d’un dels 8 restaurants que hi ha. Es tracta
d’un restaurant d’estil minimalista, amb un menú de novelle cuissine. Allà, l’Ana es dedica a la coordinació del personal i de tot el que
fa referència als recursos humans (organització de torns, horaris i
vacances, tràmits de baixes i/o noves contractacions, motivació del
personal...), la coordinació i direcció del servei, les comandes diàries a
magatzem i l’inventari mensual del restaurant.
Va aconseguir aquesta feina gràcies al CETT: “vaig fer el meu stage
del màster al centre sanitari Fòrum Hospital del Mar, a càrrec de
Sodexho. Després vaig tornar a Madrid i va ser aleshores quan
l’empresa va contactar amb mi per oferir-me aquest lloc de treball,
que crec que s’adapta a la perfecció als coneixements que vaig
adquirir durant el màster. A més, és un lloc amb moltes possibilitats de promoció i on puc aprendre molt, de manera que estic molt
satisfeta.”
L’Ana reconeix que el CETT li ha obert un ventall de possibilitats per
promocionar-se. “També m’ha posat en contacte amb el món de
l’hostaleria i m’ha aportat la manera d’integrar-hi els coneixements
que ja tenia en nutrició. Per mi, estudiar al CETT va ser més que una
experiència. Tot el que n’he tret ha estat positiu: he conegut molt
bona gent, m’he sentit mot acollida i he après molt, de veritables
experts en cada matèria que s’implicaven a les classes i ens convidaven a participar-hi. Per això, repetiria l’experiència sense pensar-ho
dos cops.”
Conèixer a fons el terreny de les col·lectivitats és, ara com ara, el
principal objectiu de l’Ana, que assegura que potser més endavant
derivi la seva trajectòria professional cap al sector hoteler o a l’organització d’esdeveniments.” n

