Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
w Niedzicy
Działając w branży turystyczno - hotelowo – gastronomicznej poszukuje energicznych,
komunikatywnych i dobrze zorganizowanych osób z autorską koncepcją rozwoju oddziału
na stanowiska:
Dyrektora Oddziału Usług Hotelarsko-Turystycznych
i
Specjalisty ds. sprzedaży usług hotelarsko-turystycznych
Wymagania niezbędne na stanowisko Dyrektora Oddziału Usług Hotelarsko-Turystycznych:
1. wykształcenie wyższe; preferowane w zakresie turystyki, ekonomii, administracji,
marketingu i zarządzania,
2. preferowana znajomość zasad rachunkowości zarządczej,
3. ogólna znajomość aktualnych przepisów ustawy o usługach turystycznych,
4. 5 letni staż pracy, w tym 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
5. znajomość obsługi komputera,
6. znajomość języka obcego,
7. doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych i promocyjnych,
8. samodzielność i konsekwencja w działaniu,
9. komunikatywność w mowie i piśmie,
10. dokładność i terminowość,
11. umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
życiorys, list motywacyjny, dokumenty poświadczające
wykształcenie, świadectwa pracy, zaświadczenie o niekaralności.
Wymagania niezbędne na stanowisko Specjalisty ds. sprzedaży usług hotelarskoturystycznych:
1. wykształcenie wyższe – kierunkowe,
2. doświadczenie zawodowe, znajomość narzędzi marketingowych,
3. znajomości rynku usług turystycznych,
4. biegła znajomość języka obcego (angielski i inny),
5. dynamizm i kreatywność w działaniu,
6. dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
7. umiejętność pracy w grupie,
8. łatwość komunikacji,
9. prawo jazdy kategorii B.
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
1. prowadzenie marketingu oddziału,
2. planowanie i kontrola budżetu marketingowego,
3. udział w opracowaniu polityki w zakresie sprzedaży i promocji,
4. kontakty z mediami i agencjami reklamowymi,
5. przygotowanie materiałów wspierających dział turystyki,
6. organizacja konferencji, seminariów, prezentacji, kampanii marketingowych itp.,
7. ujednolicenie marketingowych standardów firmy.
Jeżeli chcesz dołączyć do rozwijającego się Oddziału Usług Hotelarsko-Turystycznych i
pracować w młodym zespole, prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego wraz z
aktualnym zdjęciem w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. na adres:
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY
Więcej informacji o Spółce na stronie www.zew-niedzica.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 21-22 czerwca 2007r.
Osobnie zatrudnionej Spółka może umożliwić wynajęcie mieszkania z własnych zasobów.
W nadesłanych ofertach prosimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

