PRODUKT MANAGER / DORADCA PODRÓŻY
TOUR COORDINATOR
Turystyka Przyjazdowa /Turystyka Wyjazdowa
Miejsce pracy: Kraków WYGODA TRAVEL Sp. z o.o.
Pl. Bohaterów Getta 17/14, 30-547 Kraków, Poland NIP 676-236-05-10
Etapy rekrutacji
1.
2.
3.
4.

Nadsyłanie dokumentów: CV, list motywacyjny
Rozmowy kwalifikacyjne
Szkolenia (ok 2 tyg. do 4 h dziennie)
Zatrudnienie

do 20.09.2019
30.09 – 01.10.2019
październik
listopad 2019

Oczekiwania wobec kandydata:
•

wykształcenie średnie lub wyższe

•

doświadczenie na podobnym stanowisku

•

dobra znajomość j. angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych
(niemiecki / włoski / francuski / czeski / słowacki)

•

mile widziana znajomość systemów rezerwacyjnych np.: BlueVendo / TOM / MerlinX

•

bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel

•

samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji

•

umiejętność pracy w grupie

•

solidność, pracowitość i komunikatywność

•

zdolności analityczne, dobra organizacja pracy własnej

•

kreatywność, inicjatywa

•

odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność

•

gotowość do zagranicznych podróży służbowych

•

tworzenie i praca z budżetami,

•

realizacja założeń finansowych firmy,

•

dbanie o politykę jakości usług świadczonych przez firmę

Pracodawca oferuje:
•

stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

•

ciekawą i kreatywną pracę

•

możliwość szybkiego rozwoju zawodowego

•

stałe wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: praca@wygodatravel.pl
Jeżeli życzy sobie Pan/i, aby aplikacja pozostała w bazie Wygody Travel sp. z o.o., proszę o dopisanie w CV
klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV do celów
ewentualnych przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Wygoda Travel sp. z o.o.
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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Strona 2

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
Odmowa udostępnienia danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w
procesie rekrutacyjnym.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wygoda Travel sp. z o.o., Plac Bohaterów Getta
17/14, 30-547 Kraków (dalej: "Administrator").
3) Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail:
rodo@wygodatravel.pl, pisemnie na adres: Wygoda Travel sp. z o.o., Plac Bohaterów Getta 17/14, 30547 Kraków.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza posiadanie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest
możliwość zebrania aplikacji osób zainteresowanych pracą u Administratora i wyboru najlepszego
kandydata na oferowane stanowisko.
5) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do osób i podmiotów świadczących dla
Administratora usługi informatyczne lub telekomunikacyjne.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na
stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, chyba że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zawartych w CV dla celów ewentualnych przyszłych rekrutacji prowadzonych przez
Administratora – wówczas Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane aż do chwili cofnięcia ww.
zgody.
7) W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do sprostowania nieprawidłowych i
uzupełnienia brakujących danych; prawo żądania usunięcia danych; prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do
przenoszenia danych.
8) Ma Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które
są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna
Pani/Pan, że jej/jego prawa zostały naruszone.
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