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FN HOTELARIA

PARCERIAS PARA A VIDA
A FN hotelaria considera que a prossecução da sua missão
passa, fundamentalmente, pela promoção do desenvolvimento das pessoas.
O perfil, a elevada qualificação e a experiência profissional
dos colaboradores são factores-chave para que toda a organização funcione com eficácia, obtendo ganhos de produtividade e eficiência. Para isso contribuem igualmente a política de
formação contínua dos colaboradores e a busca sistemática
de oportunidades de melhoria de processos, inovação de práticas de gestão e produção.
É política da FN hotelaria manter os seus 48 colaboradores, através da motivação ao nível de condições de trabalho,
possibilidade de construção de uma carreira profissional, investimento em formação, e dos próprios salários, que são acima da média do sector. Por esta razão, a rotatividade de recursos humanos na empresa é muito reduzida. A FN hotelaria
estabelece com os seus colaboradores “parcerias para a vida”.
São estas as práticas que nos possibilitam hoje esta distinção.

a excelência
em hotelaria e restauração
faz-se de soluções inovadoras,
da qualidade dos equipamentos
e da mestria na instalação e
assistência técnica

PRIORIDADES NA GESTÃO DE PESSOAS
É promovida uma cultura de valorização da componente humana e de transparência nas relações entre as pessoas e a
organização a diversos níveis:
R O crescimento pessoal e profissional dos colaboradores e
consequente melhoria da sua qualidade de vida;
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R A remuneração de acordo com o desempenho técnico/
administrativo;
R A participação nos resultados da empresa;
R A confiança no retorno dos investimentos nos colaboradores;
R O fortalecimento da imagem interna e externa da FN hotelaria;
R A relação de confiança.
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R O investimento nas pessoas e a preocupação em reter talentos;

