In Out Tour TUYỂN DỤNG
Vị trí: Kinh Doanh Du Lịch Châu Âu
In Out Tour là công ty trẻ, năng động, chuyên kinh doanh các dịch vụ du lịch châu Âu đặt trụ sở
tại thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng phạm vị kinh doanh tại văn phòng tại Hà
Nội, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh.
Địa điểm: In Out Tour, Tầng 25, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Website: www.inouttour.com
Mô tả công việc:
 Bán tour theo chương trình có sẵn của công ty hoặc các tour theo yêu cầu riêng của khách
hàng. Đối với các tour có yêu cầu riêng cần lên báo giá và chương trình cho khách.
 Thực hiện các công việc liên quan để triển khai tour như: visa, vé máy bay, bảo hiểm du
lịch,…cho khách hàng
 Liên hệ với các nhà điều hành tour để phối hợp tổ chức tour về: khách sạn, xe, hướng dẫn
viên, tài xế, ăn uống…
 Theo dõi, chăm sóc khách trong quá trình tham gia tour.
 Sau khi tour kết thúc cần hỏi thăm tính hình khách, giữ liên hệ và phát triển quan hệ cũng như
mở rộng hệ thống khách hàng.
 Hợp tác với bộ phận marketing để triển khai các chương trình tiếp thị của công ty, hỗ trợ bộ
phận marketing nếu công ty có sự kiện, hội chợ…
 Báo cáo cho quản lý trực tiếp về tiến độ công việc hằng tuần
Kỹ Năng:
 Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục bán hàng cao.
 Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
 Có kiến thức về các tuyến điểm du lịch thuộc các sản phẩm công ty đang kinh doanh và các
vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức tour, phục vụ khách hàng như: khách sạn, xe, hướng dẫn
viên, giao thông, ăn uống…
 Ngoại ngữ: tiếng Anh cơ bản.
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
Thời gian thử việc: 2 tháng
Chế độ:
 Lương theo thoả thuận 2 bên
 Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp sau thời gian thử việc theo quy định của pháp luật
 Lương tháng 13 (Nếu thời gian làm việc dưới 1 năm sẽ tính theo trung bình số tháng làm
việc)
 Chế độ thưởng khác tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty.
Thời gian làm việc: 08:30am – 06:00 pm, Thứ 2 – Thứ 6 hằng tuần.
08:00 – 12:00: Thứ 7 (2 ngày trong 1 tháng). Chủ nhật: nghỉ.
Các ứng viên vui lòng gởi CV gửi về: info@inouttour.com – Ms. Lê Minh Huyền.

