Sales Manager Letecke společnosti
Náplň práce:








akvizice nových klientů, vyhledávání obchodních příležitostí
monitorování trhu, reporting a analýza výsledků
vyjednávání obchodních a cenových podmínek
vynikající dovednosti v oblasti služeb zákazníkům a řešení problémů
péče o stávající klienty, účast na jednáních a prezentací
pravidelný reporting obchodních a marketingových aktivit
služební cesty v ČR i do zahraničí

Požadujeme:








min. středoškolské vzdělání
vyzrálou osobnost s předchozí min. 3letou obchodní zkušenost
člověk s komplexním myšlením, argumentačními a komunikačními schopnostmi, flexibilní a
schopný zvládat zátěžové situace
AJ na komunikativní úrovni (každodenní využití)
silnou orientaci na klienta a jeho potřeby
mimořádné interpersonální, komunikační a prezentační dovednosti a schopnost vnímat okolní
příležitosti
ambice, vytrvalost a odhodlání uspět ve své pozici a proaktivní přístup

Nabízíme:










platové ohodnocení odpovídající Vašim zkušenostem
služební mobilní telefon
21 dní dovolené
práci v sehraném kolektivu mezinárodní společnosti s vedoucím postavením na trhu
možnost profesního a osobního růstu i na nadnárodní úrovni
firemní akce
další benefity: stravenky, teambuildingy, školení na rozvoj osobnosti, zvýhodněné letenky na
soukromé dovolené
možnost nástupu IHNED
místo výkonu práce: centrum, Praha 1

V případě zájmu prosím zašlete svůj životopis na email v.dispo@blueskytravel.cz

Letenkář/letenkářka
Náplň práce:





agenda týkající se zpracovávání letenek (rezervování a vystavování letenek, změny,
vystavování skupin v rezervačních systémech aj. činnosti s tím spojené)
komunikace s klienty a s leteckými společnostmi
prodej doplňkových služeb (cest. pojištění)
běžná administrativa, fakturace, reporty, případně identifikace obchodních příležitostí a
získávání nových klientů

Požadujeme:


praxi v rezervačním systému Amadeus/Galileo nezbytnou nutností schopnost se učit něco
nového







pečlivost, trpělivost a vysokou míru samostatnosti, zodpovědnosti
vynikající komunikační a organizační schopnosti
odolnost vůči stresu
proaktivní přístup
angličtina, tj. schopnost komunikovat s leteckými dopravci

Nabízíme:









platové ohodnocení odpovídající Vašim zkušenostem
příspěvek na stravování
firemní akce
možnost kariérního růstu
stabilní zázemí neustále se rozrůstající společnosti
prostor pro obchodní nápady
možnost nástupu IHNED
místo výkonu práce: centrum, Praha 1

V případě zájmu prosím zašlete svůj životopis na email v.dispo@blueskytravel.cz

