Pracujte tam, kde iní dovolenkujú
BACHLEDKA Ski & Sun patrí už niekoľko rokov medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce strediská cestovného ruchu na Slovensku.
Pri každodennej práci sa usilujeme skvalitňovať poskytované služby tak, aby sa u nás návštevníci cítili komfortne a radi sa
vracali. Vďaka vízii nášho manažmentu, odbornosti a usilovnosti našich zamestnancov pribúdajú v stredisku každý rok
nové atrakcie a služby. Od zamestnancov očakávame, že budú profesionálnymi a kompetentnými partnermi pre našich
klientov. Hľadať riešenia a nie problémy, k svojej práci sa stavať zodpovedne a k zákazníkom s úctou a úsmevom. Prácu
každého človeka si vážime, pretože celok funguje dobre len vtedy, ak spoľahlivo fungujú všetky jeho časti. Žiaden
zamestnanec pre nás nie je iba číslo, každá pozícia je dôležitá a každý nápad vypočutý. Ľudia a dobrý pracovný kolektív
hrajú jednu z najdôležitejších hodnôt našej firmy.

Na posilnenie nášho pracovného tímu hľadáme nového kolegu/kolegyňu na miesto

Pracovník/pracovníčka Infocentra - pokladník - predajca
Ako bude vyzerať Váš deň a za čo budete zodpovedný
Vaša práca bude rôznorodá a dôležitá. Budete osobou prvého kontaktu pre našich dodávateľov, kuriérov a iných
poskytovateľov služieb. Zároveň budete kontaktnou osobou pre zákazníkov volajúcim do strediska a spravovať firemný
info mail. Denne budete komunikovať so všetkými oddeleniami spoločnosti, pretože budete akousi spojkou medzi nimi.
Medzi Vaše denné úlohy bude patriť aj kontrola a pridávanie informácii na webové stránky, rozosielanie informačných
mailov a komunikácia s partnerskými a ubytovacími zariadeniami. Budete pomáhať pri organizácii podujatí, akcií a plne
zodpovedať za obsluhu skupín a organizovaných výletov. Ako pracovník infocentra tvoríte akúsi recepciu a pomáhate
s administratívou. Počas prevádzky predávate vstupenky skupinám návštevníkov, vybavujete špeciálne požiadavky,
sťažnosti i reklamácie. Budete osobou, ktorá toho vie o stredisku najviac a vždy vie podať kompetentné informácie nie
len návštevníkom, ale i iným kolegom.
Koho hľadáme
Náš ideálny nový kolega je zodpovedný, kompetentný a rýchlo sa učí. Ma príjemné vystupovanie a vie asertívne
a efektívne riešiť vzniknuté problémy. Je šikovný a multifunkčný. Má prehľad čo sa v stredisku deje a dobre sa orientuje
v okolí. Zákazníkom vie vždy podať správne informácie a hľadá cesty ako pomôcť a poradiť si, nie ako sa to nedá. Má
predajného a organizačného ducha. Práca mu ide od ruky a vo veciach má poriadok. Vždy podá pomocnú ruku a je
ochotný pomôcť s prácou iným kolegom. Nejde o jeho prvé zamestnanie a s prácou s ľuďmi už más skúsenosti. Je
skutočným reprezentantom našej firmy, dohovorí sa so slovenskými, poľskými aj anglicky hovoriacimi zákazníkmi. Dojem
návštevníkov mu nie je ľahostajný, preto je jeho prirodzeným záujmom dbať o poriadok a upravenosť infocentra a jeho
okolia.
Čo ponúkame
Zaujímavú prácu v dobrom kolektíve, príjemnom pracovnom prostredí a stabilne fungujúcej firme. Šikovných
ambicióznych kolegov radi podporíme v ich kariérnom raste. Vyváženie pracovného života a oddychu je pre dôležité,
preto zamestnancom ponúkame rôzne benefity vo forme kupónov na oddych, dovoleniek a lyžovačky pre blízku rodinu.
Cestu do práce vyriešime za Vás. Z okolitých miest ponúkame zvoz zamestnancov.

Ponúkaný plat

od 650 eur brutto (v závislostí od skúseností a znalostí)

Možný nástup

Ihneď

Miesto výkonu práce

Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar

Ak Vás naša ponuka zaujala, budeme sa tešiť ak nám zašlete Váš životopis a napíšete čím by ste boli pre
stredisko prínosom na adresu lenka.macekova@bachledka.sk V prípade otázok sme Vám k dispozícii aj
telefonicky na čísle 0910 977 489.

