Bądź na tak! Podejmij życiowe wyzwanie i dołącz do wielkiej rodziny ITAKI, lidera polskiej turystyki.
Poznaj z nami podróże od podszewki i przekonaj się, że I…ITAKI świat jest piękny. Czekamy na Ciebie.

Jeśli lubisz pracę z dziećmi, interesujesz się sportem, fitnessem, tańcem i muzyką zostań

Animatorem Biura Podróży Itaka
Ofertę kierujemy do osób, które mogą podjąć pracę wykonywaną za granicą w okresie od 10 czerwca do 20 września 2018 r.

Nasze wymagania:
• komunikatywna znajomość języka angielskiego
• umiejętność pracy w zespole
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów
• wysoka kultura osobista
• kreatywność
• dyspozycyjność i zaangażowanie
• dobra sprawność fizyczna
Dla Ciebie:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie będącej liderem polskiej branży turystycznej
• praca w ciekawych miejscach turystycznych
• atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
• możliwość rozwoju zawodowego

Nie masz doświadczenia jako animator? Nie szkodzi! Jeśli przejdziesz pierwszy etap rekrutacji* zaprosimy Cię na
profesjonalne, tygodniowe szkolenie dedykowane przyszłym Animatorom Biura Podróży Itaka. 10. edycję
szkolenia organizujemy w marcu 2018 w jednym z naszych hoteli na Wyspach Kanaryjskich. Relację z poprzedniego
szkolenia możesz znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.itaka.pl/strony/1334.php
Cena szkolenia: 699 PLN (500 PLN refundujemy po pierwszym sezonie współpracy).
Cena zawiera: przelot, ubezpieczenie, tygodniowe zakwaterowanie, wyżywienie all inclusive oraz koszty szkolenia
i materiałów.

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe warunki prosimy o przesłanie swoich aplikacji w terminie do 17
stycznia 2018 poprzez formularz aplikacyjny dostępny pod adresem: https://goo.gl/Yunw3r

*Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do poszczególnych
miast: Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa, Wrocław. Szczegółowy program szkolenia ze świadczeniami wyślemy do wybranych kandydatów po
zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji (po rozmowie kwalifikacyjnej). Warunkiem koniecznym otrzymania pracy jest ukończenie szkolenia z
pozytywnym wynikiem.
Administratorem danych jest Nowa Itaka Spółka z o.o. z siedzibą w Opole 45 -072, Reymonta 39. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji,
a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

