
Kodėl Tu?
• Kelionės ir kitų šalių pažinimas yra Tavo aistra, nuoširdus rūpestis klientais ir jų pasitenkinimo užtikrinimas – Tavo pašaukimas.
• Esi žingeidus, iniciatyvus, pozityvus ir energingas. 
• Tave įkvepia galimybė dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais. 
• Sugebi valdyti stresines situacijas, moki užmegzti ryšį, išklausyti ir užtikrinti puikią klientų patirtį, ieškant iškilusių problemų sprendimų.
• Gerai jautiesi dinamiškoje aplinkoje, gebi greitai įvertinti pokyčius ir prisitaikyti.

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
• Poilsinių kelionių lėktuvu klientų aptarnavimas užsienio šalių kurortuose.
• Klientų pasitikimas oro uoste, informacijos suteikimas pervežimų, informacinių susitikimų metu.
• Pagalba keliautojams, sprendžiant iškilusias problemas užsienio šalyse.
• Ekskursijų vedimas.
• Papildomų produktų ir paslaugų pardavimas.

Reikalavimai
• Puikūs bendravimo įgūdžiai, darbo su klientais patirtis būtų privalumas.
• Iniciatyvumas, paslaugumas.
• Gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių keliautojų poreikių ir darbo sąlygų.
• Puikūs stresinių situacijų ir konfliktų valdymo įgūdžiai.
• Anglų ir rusų kalbų mokėjimas.
• Vairuotojo pažymėjimas.

Įmonė siūlo:
• Patrauklią organizacinę kultūrą ir tarptautinę aplinką.
• Įdomų ir dinamišką darbą užsienio kurortuose.
• Tobulėjimo ir profesinio augimo galimybes.
• Mėnesinį atlyginimą: nuo 1100 € (net), priedus už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo patirties ir kompetencijų).
• Papildomų naudų paketą.

Tavo gyvenimo aprašymo lauksime el. paštu jolita.burinskaite@novaturas.lt 
su prierašu “Atstovo (-ės) užsienyje – kelionių vadovo (-ės) atrankai“. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Ieškome Atstovų (-ių) užsienyje –
kelionių vadovų (-ių)! 

9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ 
kviečia prie komandos prisijungti atstovą (ę) užsienyje – kelionių vadovą (-ę).


