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SPECJALISTA/KA DS. SPRZEDAŻY W AERO.PL (WROCŁAW)

Category : Praca w Travelplanet.pl

Sprawdź czy w pracy zależy nam na tym samym i dołącz do naszego Zespołu Aero.pl we Wrocławiu – aktualnie poszukujemy Kandydatów/-ek na stanowisko: 

Jeżeli: 

• jesteś urodzonym sprzedawcą z inicjatywą w kontakcie z Klientem i chcesz sprzedawać najlepsze produkty 

• masz doświadczenie lub motywację do rozwoju w branży lotniczej 

• masz doświadczenie w sprzedaży telefonicznej i profesjonalnym doradztwie 

• jesteś doskonale zorganizowany i nastawiony na cel 

• swobodnie poruszasz się w systemach rezerwacyjnych (tych lotniczych nauczysz się u nas) 

• komunikatywnie posługujesz się językiem angielskim

 

Dołącz do nas, ponieważ na powyższym stanowisku będziesz: 

• dbać o najwyższą jakość obsługi Klienta – doradzając produkty największych linii lotniczych, polisy 

i miejsca hotelowe 

• rozmawiać o podróżach i biletach lotniczych – rezerwować i sprzedawać (przez telefon i internet) 

• realizować ambitne, ale realne cele sprzedażowe

 

 

A ponadto: 

• rozpoczniesz pracę kompleksowym szkoleniem wdrożeniowym 

• dołączysz do zgranego Zespołu 

• otrzymasz umowę o pracę oraz jasne zasady współpracy 

• bezpłatny pakiet medyczny, kartę multisport i ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach 

• będziesz mógł skorzystać ze zniżek na nasze produkty (wyjazdy wakacyjne, bilety lotnicze, polisy) 

• możliwość dofinansowania Twoich wypraw

Wszystko się zgadza? Jesteś zainteresowany/-a pracą w naszym Zespole?

Prosimy o przesyłanie CV poprzez poniższy przycisk Aplikuj teraz! 

Jeżeli chcesz porozmawiać o tej ofercie, masz dodatkowe pytania – napisz do nas na czacie rekrutacyjnym lub poznaj nas bliżej na FB https://www.facebook.com/TravelplanetplKariera

Dziękujemy za Twoje zgłoszenie – każde jest przez nas analizowane, jednakże zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu”.

 

Pasuje? 

Aplikuj teraz!

Chcesz wiedzieć więcej? 

Napisz do nas

KARIERA TWOJA PIERWSZA PRACA AKTUALNIE POSZUKUJEMY

Zostaw wiadomość Zostaw wiadomość 
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