„NABÍDKA NEMOCI Z POVOLÁNÍ“
SPECIALISTA/KA PRODEJE EXOTICKÝCH A LUXUSNÍCH ZÁJEZDŮ
Cestovní kancelář DOVOLENÁ SNŮ s.r.o. je opravdovým specialistou na exotické a luxusní dovolené.
Nehrajeme si na to, že rozumíme všem destinacím na světě (tuhle přetvářku necháme jiným), ale to
co děláme, umíme sakra dobře, těžko se hledá někdo, kdo by to uměl tak jako my (i když pár lidí ještě
známe). Naše práce nás naplňuje a baví, jsme friendly společnost, žádný korporát.
Pro naši pobočku nejlépe v Praze hledáme na HPP dalšího blázna do cestování, který by si chtěl
spojit práci se svými zájmy.
-

Dáváte do práce srdce?
Jste smířen s tím, že tato práce není od-do?
Nevadí Vám v případě potřeby odjet spolu s VIP klienty jako průvodce na Srí Lanku, neboť se
velmi dobře domluvíte anglicky?
Umíte s pokorou a respektem naslouchat?
Řešíte věci ihned a dotahuje je do konce, a to i v soukromém životě?

Pokud jste nemocen stejně jako my, rádi Vás mezi sebou uvítáme. Pomůžete nám rozšířit počty
našich spokojených a často doslova nadšených klientů, kteří se k naší společnosti pravidelně vrací. K
výkonu práce dostanete veškeré nezbytnosti a plat dle výkonu (bez práce nejsou koláče a za dobře
odvedenou práci náleží hostina). V případě potřeby můžete v některé dny navíc dělat práci z domova
(proč chodit do kanclu, když tam není nic potřeba a z domova se toho udělá víc) a samozřejmostí jsou
pravidelné návštěvy destinací a Vaše zaškolení.
Svůj chorobopis (životopis) a pár řádků s popisem nemoci (motivační dopis) pošlete na adresu:
info@dovolenasnu.cz. V motivačním dopise uveďte, co Vás na naší nabídce zaujalo a proč by jste u
nás chtěli pracovat. Bez této informace nebudeme na životopis reagovat.
Pokud nejste ten pravý, ale víte o nějakém člověku, který by mezi nás další podobné blázny do
cestování výborně zapadl, tak mu to prosíme přepošlete či sdílejte.

