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Cestovná kancelária Agritours Slovakia CK s.r.o. hľadá pre svoju značku
DiscoverSlovakiaTours posilu do tímu a ponúka dlhodobú platenú stáž s možnosťou
neskoršej zmeny na pracovný pomer pre motivovaného študenta/študentku 5.ročníka
štúdia cestovného ruchu/resp ekonomického zamerania.
Radi organizujete výlety pre Vás a Vašich priateľov zo zahraničia? Ste flexibilný/á,
zodpovedný/á, samostatný/á? Baví Vás komunikácia v angličtine? Administratíva Vám ide
od ruky? Ak ste odpovedali na všetky otázky kladne, hľadáme práve Vás do nášho teamu
a naučíme Vás všetko o práci v cestovnej kancelárii!
Vašou hlavnou náplňou práce bude:
- vedenie dokumentácie a príprava podkladov k zájazdom
- tvorba ponuky a kalkulácií zájazdov, príprava prezentácií
- facebook/instagram kampane pre naše produkty
Základná zložka mzdy (netto) a ďalšie odmeny: 4 EUR / hod
Podmienky: vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania I. stupňa (Bc.), anglický
jazyk min. úroveň B2, Strojopis, Microsoft Excel/Word/Power Point – pokročilý, zmysel pre
detail a time management. Pracovná pozícia je vhodná aj pre externého
študenta/študentku.
Miesto výkonu práce: Zvolen (Sokolská 67)
Termín nástupu: 01/10/2019 resp dohodou
Pracovná doba: 2 – 6 hod/den (čas a dni výkonú práce je možné dohodnúť)
Dalšie zamestnanecké výhody, benefity: pri dennej dochádzke z okolia ZV/BB –
preplatenie cestovného, motivačné odmeny podľa výkonnosti, zľavy na relax/wellness
pobyty, teambuildingové aktivity, ovocie do práce, práca PON-PIA (v sob máme
zatvorené), moderné priestory CK s možnosťou bezplatného parkovania.
Informácie o výberovom konaní: Pošlite nám Vaše CV a krátky motivačný list na
office1@agritours-slovakia.com do 27/09/2019, následne budeme kontaktovať vybraných
uchádzačov.
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