Taksidi Sp. z o.o. (www.taksidi.pl) to biuro turystyczne kierujące swoją ofertę do młodych ludzi.
Organizujemy wyjazdy narciarskie i snowboardowe pod marką Taksidi oraz niezwykłe rejsy do
najpiękniejszych zakątków świata pod marką The Boat Trip (www.theboattrip.eu). Nasze wyjazdy słyną z
doskonałego przygotowania i niezwykłej atmosfery. Jesteśmy zgranym, młodym team'em i dynamicznie
rośniemy. W związku z tym poszukujemy osoby na stanowisko:
Lider wyjazdów SKI & SNB
Podstawowe obowiązki:
- kompleksowa koordynacja wyjazdów narciarsko-snowboardowych w Alpach,
- dbanie o kontakty B2B podczas trwania eventu,
- rozliczenie wyjazdu po jego zakończeniu,
- zarządzanie zespołem od 3 do 20 osób.
Najlepiej będziesz się z nami czuł(a), jeśli potrafisz samodzielnie zorganizować sobie pracę i lubisz
kontakt z ludźmi. Dostaniesz sporo wolności, ale i odpowiedzialności. Będziesz pełnoprawnym członkiem
zespołu, który będzie miał realny wpływ na działania firmy.
Kluczowe kompetencje:
- doświadczenie w pracy jako pilot wycieczek lub pracy eventowej,
- umiejętność działania pod presją czasu,
- bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- dokładność i skrupulatność,
- samodzielność i odpowiedzialność,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- umiejętność zarządzania kilkuosobowym zespołem.
Mile widziane:
- doświadczenie w koordynacji eventów,
- doświadczenie w pracy jako lider wycieczek,
- znajomość francuskiego, niemieckiego lub włoskiego.

Oferujemy:
- pracę w najlepszych ośrodkach narciarskich na świecie,
- wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia oraz skali eventu,
- dużo niezależności, okazji do wykazania się oraz do rozwoju swoich umiejętności,
- pracę w młodym i doświadczonym zespole pasjonatów żeglarstwa i narciarstwa,
- ciągłe wsparcie ze strony biura, podczas realizacji eventów.
Zgłoszenia (CV z krótkim listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na praca@taksidi.pl
W liście motywacyjnym powiedz nam, dlaczego jesteś odpowiedni/a na to stanowisko i dodaj klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych
rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
UWAGA - informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia!

