Oferta pracy w biurze w Białymstoku
24Holiday – to zespół doradców wakacyjnych. Jeśli lubisz rozmowę z ludźmi, a obsługa
sprawia Ci przyjemność. Jeśli stawiasz przed sobą ambitne zadania i chcesz pracować w
gronie profesjonalnych, energicznych i odpowiedzialnych pracowników? Lubisz podróżować
? Zapraszamy Cię do naszego zespołu! Poszukujemy osób na stanowisku :
doradca wakacyjny
Główne zadania na stanowisku to profesjonalna obsługa klientów indywidualnych (obsługa
bezpośrednia, mailowa i telefoniczna) * rezerwacja i sprzedaż imprez turystycznych,
ubezpieczeń turystycznych, biletów lotniczych * Czynny udział w akcjach promocyjnych
Wymagania : Poszukujemy osoby uprzejmej, łatwo nawiązującą kontakt, z miłą aparycją,
lubiącą rozmowę i bezpośredni kontakt z klientami. Osoba, dla której poznawanie świata,
turystyka, historia jest pasją lub miłym i ciekawym doświadczeniem, a obsługa i opieka nad
powierzonymi klientami kluczem do sukcesu. Wymagana biegła znajomość obsługi
komputera. Dyspozycyjność i możliwość wzięcia udziału w szkoleniach również poza
granicami kraju (study tour).
Mile widziane: doświadczenie w handlu. Atutem również będę odbyte podróże wakacyjne.
List motywacyjny ze zdjęciem oraz CV i dopiskiem „Białystok” prosimy składać emailem na
adres: pracuj@24holiday.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 24Holiday Wanda Łempicka z
siedzibą w Białymstoku, ul. Św.Mikołaja 1/1, numer NIP 966-108-64-40 dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych
procesów rekrutacji. 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Wiem, że mogę w
każdym czasie cofnąć swoją zgodę. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

z pozdrowieniami
Szymon Szempliński
tel: 501-748-502
email: sszemplinski@24holiday.pl
Strona o mnie – moje podróże !
Biuro podróży 24Holiday
adres: ul. Św. Mikołaja 1/1 15-420 Białystok; tel.: (85) 742-07-74;
infolinia: 786-24-24-24
email: mikolaja@24holiday.pl ; strona: www.24holiday.pl ; FB:
www.facebook.com/24holiday/
– wszystkie biura w jednym miejscu! - Profesjonalne doradztwo! - najlepszy agent 2017!

