Brno – prodejce/kyně zájezdů (BRIGÁDA léto 2016)
Tato pracovní pozice je příležitostí pro všechny, kteří mají chuť si slušně vydělat a zdokonalit se
v komunikačních a prodejních dovednostech. Vhodná i pro studenty a čerstvé absolventy škol.
Co tě bude celý den bavit:
telefonovat a emailovat s klienty Student Agency (nejedná se o aktivní telemarketing)
sestavovat nabídky, tvořit rezervace zájezdů
pracovat v rezervačních systémech cestovních kanceláří
prodávat doplňkové cestovní služby (např. pojištění)
a spousta věcí navíc, pramenících z toho, že budeš dělat co tě baví

Co má nebo umí ten, koho hledáme:
umí komunikovat a má příjemný hlasový projev
umí pracovat spolehlivě, aktivně a bezchybně
umí pracovat rychle, přesně a samostatně
umí se orientovat na internetu a PC
má cestovatelského ducha

Co za to:
práci v rámci DPP
zajímavou praxi v oblasti cestovního ruchu
super kolektiv se smyslem pro humor – vážně, my jsme fakt fajn :-)
mzdové ohodnocení od 60,-/hod + získání provizí z prodeje a možnost účastnit se různých atraktivních soutěží
nástup je možný v průběhu dubna, května a června 2016, spolupráce do 15. září 2016
pracovní doba PO až PÁ: 9.00–18.00 (1× za 3 týdny pracovní víkend)
potvrdíme odbornou praxi
uvolníme na zkoušky

Brigádou to u nás nekončí, ale začíná:
šikovní prodejci mají možnost získat spolupráci na hlavní pracovní poměr v rámci celé Student Agency

Proč právě my:

„Ahoj, jmenuji se Lucka a po studiu jsem dostala šanci pracovat jako brigádník ve Student Agency jako prodejce zájezdů. Tato práce mě naučila hodně, zejména
v možnosti se zlepšit v komunikaci s klienty. Nyní zde pracuji na HPP a tato práce mě baví a hlavně naplňuje.“
„Zdravím, jmenuji se Tomáš. Ve společnosti Student Agency pracuji od října loňského roku na HPP. Začal jsem na pozici brígádníka v létě 2015. Práci na dovolena.
cz rozhodně doporučuji všem, dají se zde vydělat velmi slušné peníze, funguje motivační hodnocení a v neposlední řadě je na dovolena.cz, SUPER KOLEKTIV!!!!“
„Ahoj jmenuji se Aneta a cestovním ruchem se zabývám od střední školy. Po dokončení studia jsem přemýšlela, kam dál a naskytla se mi příležitost jít do Student
agency. Po 3 měsících brigádničení jsem už věděla, že chci zůstat. Mimo odborné zkušenosti, Vás zde čeká skvělý kolektiv, firemní akce a hlavně práce, která Vás
baví. Nebojte se a přihlaste se. Budeme se na Vás v létě těšit.“

V případě zájmu o pozici:
nám zašlete svůj životopis s průvodním dopisem. Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Kdykoli budete moci požádat
společnost STUDENT AGENCY k.s. o smazání nebo o opravu osobních údajů.

Kontakt:
Student Agency k.s.
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
602 00 Brno
personalista@studentagency.cz – do předmětu emailu napište „zájezdy 2016“

