CESTOVNÍ KONZULTANT/KONZULTANTKA
Cestovní kancelář FLY UNITED

Cestovní kancelář FLY UNITED hledá do svého týmu uchazeče
na pracovní pozici:

Cestovní konzultant / konzultantka
pro prodej cestovních služeb – pobočka Praha
Pracovní náplň:
•

•
•

zajišťování individuálních cestovních zakázek – rezervace a
prodej letenek, ubytování a dalších cestovních služeb po celém
světě
telefonický, emailový případně osobní kontakt s klientem
komplexní péče o klienty, poradenství v cestovním ruchu

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minimálně úplné středoškolské vzdělání, specializace v oboru
cestovního ruchu, dopravy nebo ekonomie vítána
komunikativní znalost AJ, další jazyk vítán
zeměpisné znalosti na dobré úrovni
kurz Amadea – vítán (není podmínkou)
kurz IATA – vítán (není podmínkou)
uživatelskou znalost práce s počítačem (MS Office, Internet)
velmi dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti
profesionální a reprezentativní vystupování
pracovitost, svědomitost, týmového ducha
schopnost samostatně jednat a rozhodovat
zodpovědnost
ochotu učit se novým věcem a technologiím
praxe není podmínkou – vhodné i pro absolventy

FLY UNITED s.r.o. je česká
soukromá společnost působící
na trhu cestovních služeb již od
roku 1993.
Zajišťuje všechny služby
související s cestováním pro
pracovní i soukromé
účely. Prioritou společnosti je
spokojený zákazník, kterému
jsou k dispozici vzdělaní a
zkušení pracovníci, vynikající
firemní kultura a etika a
nejmodernější využívané
technologie. Specializací
agentury je komplexní
zajišťování „business travel“
pro korporátní zákazníky, pro
které připravujeme možnosti
úsporné a efektivní služební
cesty.
Neustálým zvyšováním
kvalifikace všech pracovníků
vytváříme podmínky pro
zvyšování kvality našich
služeb. Každý pracovník
společnosti odpovídá za kvalitu
a zlepšování své práce a svým
vystupováním podporuje cíle
firmy. Týmová práce, spokojení
a motivovaní pracovníci jsou
základním předpokladem
úspěchu celé společnosti.

Nabízíme:
•
•
•
•

•

zázemí úspěšné, stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
práci v příjemném kolektivu
práci na HPP
nástupní základní plat dle praxe a vzdělání + pohyblivá složky
závislá na hospodářských výsledcích společnosti, příspěvky na
stravování, příspěvky formou FKSP
5 týdnů dovolené

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete svůj životopis s průvodním dopisem
na jan.stilec@flyunited.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
Praha, říjen 2017

