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KOORDYNATOR SEKCJI HOTELOWO-BUSOWEJ

Czego oczekujemy

Co oferujemy

Zakres obowiązków

Ważne informacje

Od osoby na stanowisku Koordynatora sekcji hotelowo-busowej oczekujemy 
przede wszystkim doświadczenia w zarządzaniu w branży turystycznej lub 
transportowej i znajomości rynku hotelowego oraz lotniczego. Mile widziane 
umiejętności negocjacyjne i skrupulatnoścć przy wykonywanych obowiąz-
kach. W Enter Air stale się rozwijamy i szukamy nowych rozwiązań, dlatego 
też jesteśmy ciekawi Twoich pomysłów i kreatywności. Chcemy, byś doradził 
nam co można jeszcze zmienić i poprawić, z jakich systemów skorzystać, aby 
nasza praca przyniosła oczekiwane efekty.

Do Twoich obowiązków należeć będą między innymi 
koordynacja zespołu i wyznaczanie kierunków 
działań. Będziesz także odpowiedzialny za współpracę 
z kontrahentami, negocjowanie jak najlepszych stawek  
i dążenie do optymalizacji w logistyce. Wszystko to w oparciu 
o współpracę z innymi działami wewnątrz firmy.

 » stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 » możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 » przyjazną i koleżeńską atmosferę pracy
 » dostęp do opieki medycznej, karty MultiSport i ubezpieczenia na życie  

na preferencyjnych warunkach
 » bilety lotnicze dla Pracowników ich rodzin i znajomych
 » możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu  

działalności linii lotniczych
 » wyjątkową pracę w największej turystycznej linii lotniczej w Polsce

Jeśli stawiasz na rozwój, fascynują Cię nowe wyzwania i szukasz miejsca, w którym pracują wyjątkowi, pozytywni ludzie,  
to Enter Air może być czymś dla Ciebie. Wraz z prężnym rozwojem firmy szukamy kandydatów na stanowisko:

Doskonal
umiejętności!

i

miejsce pracy: Warszawa

 » osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail:  
rekrutacje@enterair.pl 
z dopiskiem „Koordynator sekcji hotelowo-busowej”

Pracuj 
w Enter Air!

Rozwijaj swoje
pasje!

Doskonal
umiejętności!

Przesłanie CV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enter Air Sp. z o. o w celu przeprowadzenia rekrutacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani 
udziałem w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Enter Air sp. z o. o. uprzejmie prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Enter Air Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji” Administratorem danych osobowych jest Enter Air Sp. z o. o z siedzibą w 

Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74. Z pełną informacją dotyczącą przetwarzania danych można się zapoznać pod adresem: https://enterair.pl/pl/kariera.


