
Ecco Holiday Sp. z o.o. to polski organizator turystyki działający na rynku od 16 lat. Firma 
oferuje produkty pod markami: Ecco Holiday, Ecco Travel oraz Ecco Business.
Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, których łączy pasja podróżowania oraz poznawania 
świata. Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Pracownik obsługi w dziale sprzedaży

Miejsce pracy: Poznań
Zadaniem tej osoby będzie obsługa sprzedażowa i posprzedażowa klientów lub biur podróży. 
Jeśli jesteś komunikatywna/ny i dobrze radzisz sobie w sytuacjach stresowych - dołącz do 
nas!
Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie ( wykształcenie wyższe kierunkowe mile widziane)
• dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows, MS Word/Excel, poczta     
elektroniczna
• gotowość do szkoleń 
• umiejętność pracy w zespole
• zainteresowanie turystyką
• dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
• mile widziana znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:
• obsługa posprzedażowa biur agencyjnych lub klientów indywidualnych ( głównie rozmowy 
przychodzące) oraz poczty mailowej

Oferujemy:
• przedmiotowe szkolenie
• ciekawą pracę w dynamicznym zespole
• stabilne warunki zatrudnienia
• możliwość rozwoju zawodowego
• niezbędne narzędzia do pracy
• możliwość podróżowania na preferencyjnych warunkach
• Pracowniczy Program Emerytalny
• ubezpieczenie grupowe
• owoce 

Oferujemy pracę w dogodnym wymiarze godzinowym na pełny etat ( umowa o pracę) 
lub na umowę zlecenia rozliczaną godzinowo w każdym miesiącu.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego CV wraz ze wskazaniem oczekiwań 
finansowych oraz dyspozycyjnością ( wskazanie możliwości pracy w poszczególnych dniach 
tygodnia / liczby godzin w miesiącu).

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli:



Na podstawie art. 6 ust. 1 a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez spółkę ECCO HOLIDAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Poznaniu (61 – 696) Al. Solidarności 46 moich danych osobowych 
udostępnionych przeze mnie w celach rekrutacji zawartych w CV. 
Jednocześnie zaznaczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do
niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego dostępną pod linkiem: 
https://www.eccoholiday.com/klauzula-kandydat/

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o 
zamieszczenie w swoim CV również klauzuli o treści :

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV przez okres rekrutacji oraz przez okres 1 
roku od zakończenia rekrutacji, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych 
organizowanych przez spółkę ECCO HOLIDAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Poznaniu (61 – 696)
Al. Solidarności 46. 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Tel. Kontaktowy 601 179 226 


