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Brigádnik na zákaznícke
oddelenie v Pelikáne
https://kariera.pelikan.sk/pracovne-pozicie/

Miesto práce: Zvolen, po zaučení možná práca z domu
Sídlo pobočky: Námestie SNP 6, 960 01 Zvolen
Nástup: Poď k nám pokojne aj od zajtra! Pošli nám svoj životopis na jobs@pelikan.sk.
Na úvod ponúkame mzdu 3,58 eur/hod. Neskôr závisí od tvojej šikovnosti.

Koho hľadáme?
Hľadáme posily na zákaznícke letenkové a dovolenkové oddelenie, brigádnikov na DLHODOBÚ spoluprácu
(20 hod/týždeň), ktorým nerobí problém popri štúdiu pracovať aj vo večerných hodinách a počas víkendov. 
 
Ak si šikovný, aktívny a výrečný študent, ktorý sa zaujíma o všeobecné diane a chceš získať cenné skúsenosti   
v oblasti cestovného ruchu, pošli nám svoj životopis a pridaj sa do nášho mladého a priateľského tímu.
Ak ovládaš angličtinu, rád komunikuješ s ľuďmi a zároveň ťa baví práca na PC, využi príležitosť rozvíjať to ďalej 
priamo u prvého online predajcu leteniek na Slovensku. 
Táto práca je s vyhliadkou aj na neskorší hlavný pracovný pomer.

Čo zahŕňa práca brigádnika na našom zákazníckom oddelení:
•  zakupovanie leteniek u leteckých spoločností na základe objednávky zákazníka
•  aktívna mailová/telefonická komunikácia so zákazníkom, ktorá bude súvisieť s jednoduchšími
   úkonmi - meškanie/zrušenie letu, pripomienky a doplňujúce informácie na check-in, overenie záujmu 
   o vybrané služby (najmä lety) a pod.
•  telefonická/mailová komunikácia s leteckými spoločnosťami
•  pripravovanie ponúk dovoleniek podľa požiadaviek klientov s cieľom predaja
•  vybavovanie požiadaviek týkajúcich sa domácich pobytov (Slovensko, Česko, Maďarsko)

Určite nám napíš, ak na teba sedí: 
•  schopnosť rýchlo reagovať a chápať veci v súvislostiach
•  ochota učiť sa a neustále na sebe pracovať
•  dá sa na teba spoľahnúť, si zodpovedná/ý a deadline pre teba nie je len dňom v kalendári
•  máš zmysel pre detail a záujem o oblasť cestovného ruchu
•  časová flexibilita
•  anglický jazyk minimálne B2
•  akýkoľvek iný jazyk je vítaný (HU, DE, PL ….)
•  vzdelanie: stredoškolské s maturitou, študent vysokej školy
•  všetko ostatné ťa naučíme.

Byť súčasťou Pelikánu sa oplatí aj pre tieto dôvody:
•  staneš sa súčasťou mladého, ambiciózneho a hlavne priateľského tímu
•  skvelá pracovná atmosféra a príjemné pracovné prostredie v centre mesta
•  práca v renomovanej cestovateľskej spoločnosti
•  no dress code, nezabudnuteľné teambuildingy a mnoho iného


