Łowicz, 19.04.2011 r.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
ogłasza konkurs ofert na stanowisko pracy:
Technik Informacji Turystycznej
Od kandydatów na to stanowisku będzie wymagane:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie co najmniej średnie (preferowane kierunki: hotelarstwo, turystyka,
marketing i zarządzanie, ekonomia),
dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków będzie
dodatkowym atutem),
umiejętności efektywnego komunikowania się,
kreatywność, innowacyjność i umiejętność rozwiązywania problemów,
zdolności organizatorskie,
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie programu Excel,
dyspozycyjność, dobra organizacja pracy oraz gotowość do pracy zmianowej.

Zakres wykonywanych zadań:
•
•
•
•
•
•

dbanie o prawidłowy wizerunek Centrum poprzez profesjonalną obsługę turystów
krajowych, jak i zagranicznych, przybywających do Centrum Informacji Turystycznej
oraz Domu Wycieczkowego,
przygotowanie i gromadzenie informacji, tworzenie bazy turystycznej regionu
łowickiego celem przedstawienia pełnej oferty turystycznej lub pojedynczych usług
dla klientów indywidualnych lub grupy turystów,
na bieŜąco aktualizowanie informacji w ofercie turystycznej regionu oraz Domu
Wycieczkowego, dostosowując ją do oczekiwań klientów,
informowanie turystów o usługach turystycznych i warunkach ich świadczenia oraz
o walorach turystycznych regionu Ziemi Łowickiej,
przygotowywanie ofert Domu Wycieczkowego w postaci broszur, katalogów, reklam
prasowych do biur podróŜy i instytucji zajmujących się sprzedaŜą ruchu
turystycznego,
prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedaŜą pamiątek oraz usług
turystycznych.

Wymagane dokumenty:
•
•
•

CV i Ŝyciorys,
list motywacyjny oraz ewentualne rekomendacje,
kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, które mogą
mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert.

Oferty z zaznaczeniem stanowiska wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
wymagań składać naleŜy w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy
ul. Stanisławskiego 30 lub przesłać listem poleconym do dnia 04.05.2011 r.
Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

