CÔNG TY TNHH TM – DV VÀ DL LYS
173 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Du lịch LYS tuyển dụng vị trí Nhân viên
vé máy bay.
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 Nhận cuộc gọi, tư vấn cho khách hàng các thông tin về vé nội địa và quốc tế, trả lời
khách để book vé và xuất vé theo yêu cầu của khách.
 Tổng hợp công việc và báo cáo cho người quản lý - giám đốc.
 Đặt giữ chỗ, tính giá, báo giá theo yêu cầu của khách hàng.
 Làm các thủ tục : đặt chỗ / xuất / đổi / hoàn / hủy vé khi có yêu cầu.
 Quản lý các booking đặt chỗ từ khi khách yêu cầu đặt đến khi kết thúc hành trình.
 Đặt chỗ, xuất vé, ... những công việc liên quan đến nghiệp vụ vé Nội địa .
 Làm việc với khách hàng qua các hình thức: Trực tiếp, Điện thoại, Email, SMS và
một số kênh Chat trực tuyến.
 Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.
II. QUYỀN LỢI:


Cơ hội thăng tiến trong công việc, môi trường làm việc năng động.



Công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên đi theo tour để học hỏi về tuyến
điểm, thị trường.



Tham gia Bảo hiểm XH + Bảo hiểm y tế, hưởng các chế độ theo chính sách công tee
và 12 ngày phép hàng năm.



Mức lương: Từ 6.500.000 - 12.000.000 đồng



Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 6, Thứ 7 làm nửa ngày.

III.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC.



Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.



Sử dụng các hệ book vé thành thạo: Sabre, Abacus, Amadeus…, có chứng chỉ nghiệp
vụ do Amadeus, Sabre, Abacus Việt Nam cấp.





Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn.



Chịu được áp lực cao trong công việc.



Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc.
Hình thức nộp hồ sơ:

Gửi CV về địa chỉ mail: lysnhatoanh@lystravel.com.vn ; lyslethuy@lystravel.com.vn;
lystrucnguyen@lystravel.com.vn
hoặc liên hệ trực tiếp Ms. Oanh (09687 66 687).

