
Brno – prodejce/-kyně zájezdů 
(brigáda léto 2015)
Tato pracovní pozice je příležitostí pro všechny, kteří mají chuť si slušně vydělat 
a zdokonalit se v komunikačních a prodejních dovednostech. Vhodná i pro studenty a čerstvé absolventy škol.

Vaší náplní práce na této pozici bude:
• telefonní a emailová komunikace s klienty Student Agency (nejedná se o aktivní telemarketing) 
• sestavování nabídek, tvorba rezervací 
• práce v rezervačních systémech cestovních kanceláří
• prodej doplňkových cestovních služeb (např. pojištění) 
• běžná administrativa

Hledáme kandidáta, který:
• je komunikačně zdatný a má příjemný hlasový projev 
• je spolehlivý, aktivní a zodpovědný 
• je rychlý, přesný a samostatný 
• je zcestovalý, má praxi v CK (NENÍ podmínka)

Na této pozici Vám nabízíme:
• práci v rámci DPP
• zajímavou praxi v oblasti cestovního ruchu 
• rozsáhlé zaučení na začátku spolupráce 
• mzdové ohodnocení od 55,-/hod + provize z prodeje a možnost účastnit se atraktivních soutěží 
• práci v příjemném kolektivu v centru Brna 
• nástup je možný v průběhu dubna, května a června 2015, spolupráce do 15. září 2015 
• pracovní doba PO až PÁ: 9.00–18.00 (1x za 3 týdny pracovní víkend) 
• uvolníme vás na zkoušky 
• potvrdíme odbornou praxi

Brigádou to u nás nekončí, ale začíná:
Šikovní prodejci mají možnost spolupráce na hlavní pracovní poměr

Proč právě my:
„Ahoj, jmenuji se Nikola, během svého studia jsem 3 letní sezóny brigádničila a vydělala si slušné peníze na svou vlastní dovolenou a ještě mi zbylo! 
Skvělá zkušenost, super kolektiv, zajímavá a nestereotypní práce. Po studiu jsem zůstala na HPP. Doporučuji všem a doufám, že se v létě potkáme... :-)„
 
„Zdravím, jmenuji se Honza a ve Student Agency pracuji od loňského léta. Práci na Dovolena.cz Vám můžu jenom doporučit. Nejenom, že si vyděláte slušné 
peníze, ale zároveň se stále učíte nové věci, které se Vám do budoucna budou opravdu hodit, což se o většině jiných prací říci nedá. Po prázdninách jsem 
ve Student Agency nakonec zůstal na stálo nejenom kvůli tomu, že je to velká a stabilní firma, ale hlavně proto, že tu máme opravdu výborný kolektiv. 
A co si budem povídat, ten je při hledání práce sakra důležitý!“  
 
„Když jsem se hlásil do Student Agency moc jsem nevěděl, co mě čeká. Po krátké době jsem zjistil, že super kolektiv, teambuildingy a opravdu solidní 
možnost si vydělat. Nakonec jsem letní sezonu končil s tím, že jsem vysoutěžil za prodej 2 dovolené v Řecku, 3 telefony a rozhodl jsem se zůstat na HPP. 
Nejdůležitější pro mě je, že mě v práci potká každý den něco nového. Nudu v práci ani po ní v létě určitě nezažijete! Martin“

V případě zájmu o pozici:
nám zašlete svůj životopis s průvodním dopisem. 
Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 
nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Kdykoli budete moci požádat společnost STUDENT AGENCY k.s. o smazání nebo 
o opravu osobních údajů. 

Kontakt:
Student Agency k.s.
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
602 00 Brno
personalista@studentagency.cz – do předmětu emailu napište „zájezdy 2015“


