
 

1. z dnia 11.01.2021 

 
 

 

 

 

 



2. Z dnia 15.01.2020 

Rezydent 

Miejsce pracy: Tunezja 
  

HAMMAMET TRAVEL SERVICE (HTS) - lokalny kontrahent jednego z największych polskich tour-

operatorów: Coral Travel Poland - poszukuje rezydentów do Tunezji na sezon letni 2020. 

Kogo szukamy? 

Rezydentów hotelowych oraz pilotów wycieczek gotowych do pracy w Tunezji w sezonie 2020. 

 Czego oczekujemy? 

• Dyspozycyjności od połowy maja do połowy października, 

• Znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, 

• Pierwsze doświadczenia w turystyce bądź obsłudze klienta będą dodatkowym atutem, 

• Mile widziane prawo jazdy. 

Za co będziesz odpowiedzialny? 

• Prowadzenie transferów (lotnisko-hotel-lotnisko), 

• Prowadzenie spotkań informacyjnych dla Klientów i sprzedaż wycieczek, 

• Prowadzenie wycieczek fakultatywnych, 

• Pomoc Klientom w komunikacji z hotelem i biurem, 

• Przyjmowanie reklamacji i przekazywanie ich do biura. 

Co Ci zapewniamy? 

• Pracę w zgranym, pozytywnym, międzynarodowym zespole, 

• Umowę z lokalnym kontrahentem, 

• Wynagrodzenie (podstawa + prowizja), 

• Zakwaterowanie bez żadnych dodatkowych kosztów, 

• Przelot w obydwie strony, 

• Narzędzia pracy: telefon, transport z kierowcą 

 

3. Z dnia 03.01.2020 

Pilot wycieczek 

Rezydent Biura Podróży 

Miejsce pracy: Grecja 

Grecos Holiday to czołowy touroperator na rynku, specjalizujący się w organizowaniu dla naszych 

Klientów Wielkich Greckich Wakacji. Kochasz podróże i lubisz pracować z ludźmi? Jesteś 

kontaktowy, pełen pasji i potrafisz snuć pasjonujące opowieści? Dołącz do zespołu KALIMERA 

GRECOS! i zostań pilotem wycieczek w Grecji! 

Wymagania: 



• zdolności organizacyjne, komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej, 

• znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym (znajomość j. greckiego będzie dodatkowym 

atutem), 

• dyspozycyjność do wyjazdu na okres od 4 do 6 miesięcy w sezonie letnim 2020, 

• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

• mile widziane uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, odbyte kursy i szkolenia zawodowe, 

• znajomość Grecji, jej kultury, obyczajów i atrakcji będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy: 

• pracę w zespole młodych i ambitnych ludzi na jednej z greckich destynacji w sezonie letnim 2020 z 

możliwością przedłużenia współpracy, 

• konkurencyjne warunki finansowe, 

• zapewnione przeloty, zakwaterowanie, ubezpieczenie, strój służbowy, narzędzia pracy, 

• wewnętrzne szkolenie przygotowujące do pracy, 

• pracę dla dynamicznie rozwijającego się touroperatora, jednego z największych na rynku polskim, 

• możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej. 

Oczekujemy: 

• uznania najwyższych standardów obsługi klienta za priorytet w pracy, 

• zaangażowania i motywacji do podnoszenia swoich kompetencji, 

• pasji do podróżowania i umiejętności dzielenia się nią z naszymi klientami, 

• chęci do stania się ekspertem Wielkich Greckich Wakacji! 

4. Z dnia 11.12.2019 

Rezydent 

Miejsce pracy: Turcja 

Coral Travel Poland jest częścią międzynarodowego koncernu turystycznego OTI Holding, który działa na 

rynku od 1992 roku. Grupa OTI zrzesza firmy z 7 krajów na całym świecie, a z jej usług skorzystało w tym 

czasie ponad 18 mln turystów. W Polsce rozwija się dynamicznie od 1999 roku, będąc dziś na 4 miejscu 

w rankingu największych biur podróży. Dziś oferuje wyjazdy wakacyjne do Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, 

Turcji, Egiptu, Tunezji oraz krajów egzotycznych takich jak Dominikana, Tajlandia czy Zjednoczone Emiraty 

Arabskie. 

 Kogo szukamy? 

• Chcesz pracować jako Rezydent w Turcji? 

• Jesteś gotowy do pracy za granicą w sezonie letnim przez minimum 4 miesiące? 

• Jesteś dynamiczny, uśmiechnięty i dobrze zorganizowany? 

• Potrafisz komunikować się w języku polskim oraz angielskim (lub rosyjskim)? 

• Twoją pasją są podróże? 

• Masz już za sobą pierwsze doświadczenie w turystyce lub pracy z klientem? 

Jeśli na powyższe pytania Twoja odpowiedź brzmi „Tak“ – zaaplikuj! 

Dołącz do naszego zespołu! 

Za co będziesz odpowiedzialny? 

• Prowadzenie transferów (lotnisko-hotel-lotnisko) 

• Prowadzenie spotkań informacyjnych dla Klientów 

• Sprzedaż i prowadzenie wycieczek fakultatywnych 



• Pomoc Klientom w komunikacji z hotelem i biurem kontrahenta 

• Przyjmowanie reklamacji i przekazywanie ich do biura 

Co Ci zapewniamy? 

• Pracę w okresie kwiecień – listopad w super zgranym i pozytywnym zespole 

• Bezpłatne szkolenia: przedwyjazdowe w Polsce i dwutygodniowe szkolenie w Turcji! 

• Wynagrodzenie (podstawa + prowizja) 

• Zakwaterowanie bez żadnych dodatkowych kosztów 

• Przelot w obydwie strony 

• Prywatne ubezpieczenie 

 

5. Z dnia 18.11.2019 

Rezydent 

Miejsce pracy: zagranica 

  

Twoje stanowisko: 

 Pracując jako Rezydent będziesz odpowiedzialny za profesjonalną obsługę turystów spędzających czas na 

wakacjach w różnych, ciekawych miejscach na świecie. Twoim głównym zadaniem będzie opieka i pomoc 

turystom podczas pobytu, organizowanie i prowadzenie transferów: lotnisko-hotel-lotnisko, udzielanie 

informacji o odwiedzanym kraju, lokalnych atrakcjach i wycieczkach fakultatywnych. 

  

Nasze wymagania: 

• znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację 

• prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych podróży samochodem 

• dyspozycyjność od maja do października 2020 r. 

• komunikatywność, zaangażowanie 

• dodatkowym atutem będzie znajomość drugiego języka obcego (np. włoski,turecki, bułgarski) 

Dla Ciebie: 

• ciekawa i pełna wyzwań praca dla lidera branży turystycznej w Polsce 

• atrakcyjne warunki wynagrodzenia 

• praca w ciekawych miejscach na całym świecie, współpraca w międzynarodowym zespole, 

możliwość poznania nowych krajów i ich kultury 

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych kwalifikacji 

• wewnętrzne szkolenie dedykowane przyszłym Rezydentom Biura Podróży ITAKA. Cena 

szkolenia - 500 PLN obejmuje: tygodniowe zakwaterowanie i wyżywienie oraz wszelkie niezbędne 

materiały szkoleniowe. Koszt szkolenia zostanie w całości zrefundowany po pierwszym sezonie 

współpracy! 

• możliwość przedłużenia współpracy na kolejne sezony 

 

 

 



6. Z dnia 26.10.2019 

Dyrektor Hotelu (k/m), Orbis S.A. 

Miejsce pracy: Zachodniopomorskie 

WYMAGANIA 

 

Doświadczenie w branży hotelarskiej, na stanowisku kierowniczym  (np. kierownik recepcji lub sprzedaży a 

także manager restauracji) lub jako zastępca dyrektora. Ponadto szukamy kandydatki/kandydata, która/y 

posiada: 

• Zdolność doskonałej organizacja pracy 

• Zdolności negocjacyjne 

• Wysokie standardy zarządzania zespołem 

• Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego 

MISJA 

Osoba, której szukamy będzie odpowiedzialna za proces otwarcia i prowadzenia hotelu oraz restauracji a także 

zarządzanie kręgielnią i częścią komercyjną. Na początku do jej obowiązków należało będzie zrekrutowanie 

i przygotowanie zespołu, zadbanie o podpisanie wszelkich umów z dostawcami produktów i usług, 

zaplanowanie i realizacja strategii sprzedaży. Docelowo dyrektor będzie odpowiedzialny za realizację 

założonych celów biznesowych poprzez najwyższy standard obsługi gości i aktywną sprzedaż usług 

oferowanych przez hotel. 

 OFERTA 

• Możliwość wspaniałego rozwoju zawodowego 

• Konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze 

• Atrakcyjny system premiowy 

• Samochód służbowy 

• Przy relokacji z innego miasta – dodatek do mieszkania służbowego 

7. Z dnia 16.10.2019 

Asystenta/ki Obsługi Pasażerów 

Miejsce pracy: Szczecin, Warszawa, Gdynia, Kraków 

WARS S.A. to firma usługowa istniejąca na rynku przewozów pasażerskich od 1948 roku. 

Obsługujemy podróżnych w wagonach restauracyjnych, barowych, sypialnych i z miejscami do leżenia oraz 

minibarach, świadcząc usługi gastronomiczne i hotelowe w pociągach. 

WARS S.A. tworzy zespół doświadczonych ludzi, z doskonałą znajomością usług hotelarsko-

gastronomicznych i zamiłowaniem do podróży. 

 Główne obowiązki: 

• obsługa podróżnych wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia zgodnie ze standardami WARS 

• przygotowywanie wagonów do podróży, dbanie o porządek w wagonie 

• sprzedaż towarów handlowych 

• prowadzenie dokumentacji elektronicznej związanej z obsługą relacji 

• dbałość o powierzone mienie i sprzęt 

Wymagania: 

https://www.praca.pl/720043,orbis_s_a,warszawa,firma.html


• ważne badania sanitarno-epidemiologiczne – warunek konieczny 

• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 

• otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów 

• wysoka kultura osobista 

• dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna 

• dyspozycyjność (wyjazdy w trasy 2-4 dniowe) 

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z podróżnymi 

Oferujemy: 

• ciekawe wyzwania zawodowe 

• niezbędny pakiet szkoleń ze standardów obowiązujących w WARS 

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

• prowizję od sprzedaży towarów handlowych 

• wynagrodzenie uzależnione od ilości obsłużonych relacji 

PO POZYTYWNIE OCENIONYM OKRESIE PRÓBNYM DLA CHĘTNYCH ZAINTERESOWANYCH 

DŁUŻSZĄ WSPÓŁPRACĄ Z WARS S.A. SPÓŁKA ORGANIZUJE KURS NA KONDUKTORA 

WAGONÓW SYPIALNYCH I Z MIEJSCAMI DO LEŻENIA W CAŁOŚCI PRZEZ NIĄ 

SFINANSOWANY I PODPISZE UMOWY O PRACĘ Z OSOBAMI, KTÓRE ZAKOŃCZĄ KURS 

WYNIKIEM POZYTYWNYM. 

Osobom, z którymi podpiszemy umowę o pracę oferujemy: 

• umowę o pracę 

• zwrot 50 % biletu miesięcznego na dojazd do pracy 

• dopłatę do Kolejowej Ulgi Transportowej 

• opiekę medyczną 

• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („wczasy pod gruszą”) 

• grupowe ubezpieczenie na życie 

• dopłatę do karty Multisport 

 


