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ვაკანსიის აღწერა

პრომოუტერი / ბილეთის გაყიდვების აგენტი

(ალპური სათხილამურო

GEO1196605

მცხეთა-მთიანეთი >> გუდაური

სქესი : მამაკაცი

განათლება : არასრული საშუალო

გამოცდილება : დამწყები

სექტორები : ვაჭრობა/ გაყიდვები

პოზიცია : ფილიალი / სერვისის მენეჯერი / საზოგადოებრივი ცენტრი

კონტრაქტი : ხელშეკრულება

სასურველი სამუშაო საათები : სრული განაკვეთი

ავტომანქანის მართვის მოწმობა : მსუბუქი ავტომანქანა

ხელფასი : 2 000ლ

ვაკანსიის დეტალები

პრომოუტერი / ბილეთი აგენტი (გუდაური სათხილამურო კურორტი, საქართველო)

ხელფასი 1-დან 1 000 აშშ დოლარამდე
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საჭირო სამუშაო გამოცდილება: არ არის საჭირო

სრული დასაქმება, მოქნილი გრაფიკი

კონსულტანტების, პრომოუტერების გადაუდებელი აუცილებლობა.

ჩვენ გვჭირდება კომუნიკაბელური, დადებითი, ღირსეული და თავაზიანი პერსონალი, რადგან ის მოითხოვს ბევრ

სხვა ადამიანთან კომუნიკაციას.

სამუშაოა ექსკურსიების კურორტის სტუმრების გადაბარება. კომპანიის თანამშრომლების დახმარება.

მარკეტინგის კომპანიის განვითარება. სტრესის წინააღმდეგობა და მზადყოფნა მზადყოფნაში მიესალმა და

მაღალი ხელფასის გარანტია. ჩვენ გთავაზობთ საინფორმაციო სარეკლამო მასალებს და ბრენდირებულ

ტანსაცმელს (ხელშეკრულების გაფორმების ადგილი)

გადახდა ყოველდღიურად.

ინტერვიუ გუდაურ-საქართველოში ხდება. წინასწარი ონლაინ რეჟიმში.

რას აკეთებს კომპანია?

გუდაურში საქართველოს სათხილამურო კურორტის ტერიტორიაზე ინსტრუქტორთან ერთად ვასწავლით

კომერციულ ფრენებს პარაგლაიდერს.

ჩვენ ვმუშაობთ სათხილამურო კურორტებზე საერთაშორისო მნიშვნელობისა.

ჩვენი კომპანია შედგება სპეციალისტებისგან მრავალწლიანი გამოცდილებით აქტიური დასვენებისა და

გართობის სფეროში მომსახურების გაწევაში.

ჩვენ არ გვაქვს შემთხვევითი ადამიანი, ჩვენ გვიყვარს ის, რასაც ვაკეთებთ და ვამაყობთ ამაში.

კომპანია არ იძლევა:

დაზღვევა

საჰაერო ფრენა (საქართველოს ტერიტორიაზე აეროპორტის ტრანსფერი)

კვების პროდუქტები. (შეთანხმებით)

განსახლების (შეთანხმებით)

მოთხოვნები:

ლიტერატურული გამოსვლა,



ცოდნა ძირითადი ინგლისური და რუსული.

მოლაპარაკებების, პასუხისმგებლობის, სწავლის,

მიზნის მისაღწევად, კარიერული ზრდის სურვილი და კარგი მოგება, თქვენ შეგიძლიათ გამოცდილების გარეშე.

გამოცდილება არ არის საჭირო

რა შედის თქვენს მოვალეობებში:

გაყიდვები ღია ცის ქვეშ (პოტენციური მყიდველების პოვნა და ინტერესი, პოტენციურ კლიენტებთან

მოლაპარაკება, კონსულტაციები, შეკვეთა)

გონივრული დახმარება დაწყებული ტერიტორიებისა და სადესანტო ტერიტორიებზე.

პირობები:

ხელფასი: გაყიდვების პროცენტი.

სამუშაო გრაფიკი 9.00-დან 18.00 ლარამდე, შესვენება 30 წუთი. მცურავი შაბათ-კვირა, კვირაში ორი დღე

(კურორტის ამინდის პირობების გათვალისწინებით).

მეგობრული პერსონალი!

ჩვენ ველით, რომ მიიღოთ თქვენი რეზიუმე!

კონტაქტი

მობილური: (+995) 551 35 50 00

სხვა: whatsapp - viber


