Ieškome pažintinių kelionių produkto
vystymo ir rezervacijų vadybininko (-ės)!
9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“
kviečia prie komandos prisijungti pažintinių kelionių produkto
vystymo ir rezervacijų vadybininką (-ę).
Kodėl Tu?

• Kelionės yra tavo aistra. Esi smalsus ir nori žinoti pačius įdomiausius pažintinių kelionių maršrutus po visą pasaulį.
• Keliaujant tau svarbu ne tik pasimėgauti saule prie jūros, bet ir išsiaiškinti, kur skaniausi pasaulyje ledai, gražiausios senamiesčio
gatvelės, įdomiausios miestų istorijos.
• Tau patinka planuoti, esi atidus detalėms.
• Bendravimas ir derybos tau reikalingi kaip oras.
• Tau patinka viską apžiūrėti, pačiupinėti, kad būtum tikras, jog siūlai geriausią produktą.
• Esi žodžio žmogus, kas pasakyta, tas bus ir padaryta.
• Jautiesi kaip žuvis vandenyje dinamiškoje aplinkoje, esi gabus greitai prisitaikyti prie pokyčių.

Kodėl Mes?

• Esame didžiausi savo produktų krepšeliu, pervežtų turistų skaičiumi bei pardavimais, tačiau tikrasis mūsų didumas slypi ambicijoje
sukurti gyvenimo kelionės patirtį kiekvienam mūsų klientui.
• Per pandemiją išgyvenome vieną didžiausių krizių, tapome dar stipresniais ir išmintingesniais ir norime keistis ir augti kartu su
dinamiška rinka bei besikeičiančiu vartotoju.
• Kelionės yra mūsų aistra ir mūsų duona. Žinome, ką darome. Taip pat žinome, kad mūsų sėkmė slypi stiprioje ir ambicingoje
komandoje. O kokios komandos nariu nori tapti tu?

Darbo pobūdis

• Pažintinių kelionių produkto asortimento formavimas ir valdymas.
• Kelionių pardavimo agentų konsultavimas apie mūsų produktus.
• Nuolatinis bendravimas su užsienio partneriais, kelionių pardavimo agentais ir pažintinių kelionių vadovais sprendžiant įvairius
klausimus.
• Probleminių situacijų sprendimas.
• Darbas su užsakymais rezervacinėse sistemose.

Reikalavimai

• Sėkminga 2-3 metų darbo patirtis (pageidautina produkto vadybos, pirkimų, pardavimų srityse).
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Ms Office).
• Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios (žodžių ir raštu). Rusų kalbos mokėjimas privalumas.
• Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai.
• Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, spręsti kritines situacijas.
• Orientacija į tikslą ir atsakomybė.

Sąlygos ir privalumai

• Visos dienos darbas Pažintinių kelionių skyriuje Vilniuje.
• Vertikalios ir horizontalios karjeros galimybės.
• Mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1300 iki 1750 € (galutinis atlygis priklauso nuo patirties ir kompetencijų).
• Sveikatos draudimas.
• Lengvatinės kelionių įsigijimo sąlygos.
• Mokymai ir kvaliﬁkacijos kėlimo kursai bei renginiai.

Tavo gyvenimo aprašymo lauksime el. paštu hr@novaturas.lt su prierašu „Pažintinių kelionių produkto vystymo ir
rezervacijų vadybininko (-ės) atrankai". Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

