Szczyrk Mountain Resort - to największy i najnowocześniejszy
ośrodek narciarski w Polsce

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pracownika działu obsługi klienta w szkole narciarskiej
Miejsce pracy: Szczyrk

W nadchodzącym sezonie 2018/2019 Szczyrk Mountain Resort otwiera szkołę narciarską.
Poszukujemy osób do obsługi biura szkoły.

Główne obowiązki:
•
•
•
•

Przyjmowanie zapisów na lekcję narciarskie i wprowadzanie ich w grafik instruktorów
Sprzedaż lekcji narciarskich
Obsługa klienta
dbanie o wizerunek szkoły

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Pracę sezonową od początku do końca sezonu narciarskiego
Przyjemną atmosferę pracy w najnowocześniejszej szkole narciarskiej w Polsce
Satysfakcjonujące wynagrodzenie
System premiowy
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
Możliwość taniego zakwaterowania w Szczyrku
Zniżki pracownicze w punktach gastronomicznych i sklepach należących do TMR

Wymagamy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaangażowania i chęci do pracy
Wykształcenia co najmniej średniego
Sprawnej obsługi komputera
Wysokiej kultury osobistej
Umiejętności sprzedażowych (mile widziane)
Dyspozycyjności (praca również w weekendy)
Zdolności interpersonalnych
Dobrej samoorganizacji
Podstawowej znajomości języków obcych (mile widziane, warunek niekonieczny)
Uśmiechu na twarzy

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: michalik@tmr.sk

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016r. poz 922).
Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji
w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim z siedzibą w Szczyrku, ul. Narciarska 10. Jednocześnie jestem świadoma/świadomy, że w/w
pracodawca może przechowywać w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w
celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby „Dane osobowe”. Rozumiem,
że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia oraz żądanie ich usunięcia. Niniejszym
potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i
wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w powyższym zakresie.

