Oddelenie:

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA LEISURE

Priamy nadriadený:

Director of Sales & Marketing

Miesto výkonu práce:

Poprad, Prešovský kraj, Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj,
Bratislava

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Cieľ funkcie:
Vykonávať obchodnú, akvizičnú a reprezentačnú činnosť v segmente Leisure v rámci stanovených procedúr, smerníc a
cieľov. Aktívne sa podieľať na plánovaní, koordinácií a vylepšovaní obchodných aktivít hotelov TMR na lokálnom aj
medzinárodnom trhu s cieľom zvýšenia hospodárskych výsledkov v rámci segmentu Leisure.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• Pravidelná komunikácia s partnermi (CK/ CA / Touroperátormi/ Wholesalermi) v rámci segmentu Leisure v zmysle
rozvíjania spolupráce.
• Identifikovať, navrhovať a implementovať obchodné aktivity s cieľom zvyšovania počtu obchodných partnerov a
hostí zo zahraničia a rozširovať portfólio krajín v zmysle návštevnosti hotelov TMR.
• Rozvíjať dobré vzťahy s obchodnými partnermi a zákazníkmi za účelom budovania zákazníckej lojality a zvýšenia
tržieb.
• Plánovať a koordinovať svoje aktivity za účelom dosahovania strategických a finančných cieľov v súlade s business
plánom.
• Informovať o aktuálnom stave na trhu, feedbackoch, potrebách partnerov a prípadných prekážkach v rozvíjaní
obchodného vzťahu s partnermi.
• KEY ACCOUNT MANAGMENT
• Contracting nových partnerov, vyjednávanie zmluvných podmienok.
• účasť na výstavách a workshopoch.
Požiadavky na zamestnanca:

pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním - stredoškolské s maturitou,
vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – stredne pokročilý (B2)
Nemecký jazyk alebo iný ďalší jazyk výhodou

Počítačové znalosti:

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz:

sk. B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
-

minimálne 2 roky praxe v hoteli alebo hotelovom segmente B2B
skúsenosti s analýzami, cenotvorbou a predajom výhodou
reprezentatívne vystupovanie
ovládanie anglického jazyka podmienkou
ovládanie Microsoft Office
vodičský preukaz typu B
analytické a štruktúrované myslenie
časová flexibilita a vysoké pracovné nasadenie
schopnosť prioritizácie aktivít
vysoká miera sebamotivácie
psychická odolnosť
team spirit

Kontakt:

Ing. Kamila Szczekotová, 0902 932 652, szczekotova@tmr.sk
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