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Průvodce ve Skandinávii 
 

Vážení studenti, 

 

naše cestovní kancelář Vám nabízí jedinečnou příležitost, stát se průvodcem ve stále 

více turisty vyhledávané Skandinávii. 

 

Jedná se o velmi důležitou činnost, na kterou naše CK klade velký důraz. Tuto práci 

nelze brát jako zábavu na prázdniny, průvodce je zde především pro klienty. Velký počet 

klientů tvoří naši dlouholetí zákazníci a přátelé, kteří Vám budou svěřeni. Cílem naší CK je 

poskytovat služby na odpovídající úrovni, vycházející z našeho 20letého působení na trhu 

cestovního ruchu. Průvodcovství patří mezi služby, které musí mít vysokou úroveň.  

Práci, kterou Vám nabízíme, Vám nabízíme v dlouhodobějším smyslu. V prvním roce byste 

plnili funkci především transportního průvodce, tzn. perfektní zvládnutí prvních dvou a 

posledních dvou dní. Během pobytu skupiny ve Švédsku je nápomocen majitel CK – Mgr. 

Zdeněk Šmíd. V případě skvělého zvládání transportního průvodce během prvního roku a 

projevení snahy a iniciativy ve spolupráci s panem Šmídem, byla by Vám druhý rok svěřena 

skupina po celou dobu pobytu ve Švédsku. Pokud byste se i nadále osvědčili v roli výborného 

průvodce, měli byste další rok možnost provádět zájezdy do Norska, Finska či Pobaltských 

států. V případě excelentního zvládání práce průvodce podle našich představ, je možný i 

rychlejší postup.  

 

Uchazeč nesmí mít žádné vady řeči (ráčkování, koktavost,…). Ideální je SŠ nebo VŠ, 

ale i ostatním uchazečům dveře nezavíráme. Důležitá je jazyková vybavenost. Požadujeme 

znalost angličtiny na komunikační úrovni. Mezi důležité vlastnosti průvodce patří slušnost a 

asertivní jednání v každé situaci. Průvodce musí být flexibilní a připraven na každou situaci. 

 

V naší CK máme stanoveno základ 4.000 Kč/1 odjetý zájezd + až odměna ve výši 

2.000 Kč za skvělé zvládání. Máte tak možnost získat až 6.000 Kč za 9 dní. Čím více cest, tím 

lépe pro Vás. Vše záleží na Vaší iniciativě. Během pobytu ve Švédsku budete mít zajištěno 

stravování, ubytování a v případě zájmu pojištění. 

Zájemci budou pozvání na úvodní setkání, kde budete podrobně obeznámeni s obsahem Vaší 

práce, našimi požadavky a typy námi nabízených zájezdů. V případě oboustranného zájmu 

bude následovat školení, promo-cesta (při které jedete již se zkušeným průvodcem a budete 

seznámeni s cestou, úkoly).  

Za promo-cestu vybíráme 6000,- Kč, kdy 5000,- Kč bude vráceno jako kauce po odjetí 

3 zájezdů pro naši CK jako samostatný průvodce.  

 

Pro uchazeče, kteří jsou zdaleka a budou se účastnit setkání, nabízíme možnost přenocování 

v našem Hotelu Nordik. 

Životopisy s motivačním dopisem, zasílejte na adresu: info@scandiaczech.cz do 20. 12. 2014. 

 

S pozdravem 

 

CK Scandia Czech Tour 
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