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
Sale Tour.
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 Duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và các đối tác du lịch
trong và ngoài nước.
 Tiếp nhận thông tin từ khách hàng , tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của Công
ty.
 Theo dõi cập nhật thông tin khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Công ty.
 Lên phương án sale cho từng thời điểm.
 Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh công ty giao.
 Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện sắp xếp chuyến đi cho khác.
 Hỗ trợ giải quyết các sự cố, kiểm soát dịch vụ và thu hồi công nợ.
 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.



Được tham gia BHXH 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 ½ buổi đến 12:00

III.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC.



Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1năm kinh nghiệm làm kinh doanh du lịch.



Có kiến thức về tuyến điểm du lịch, giá cả và chất lượng dịch vụ .



Khả năng tổng hợp thông tin, đánh giá; Kỹ năng giao tiếp, khôn khéo trong việc xử
lý tình huống phát sinh; Nhiệt tình trong công việc.





Có kiến thức về chăm sóc khách hàng, kinh doanh, khả năng thương thượng, đàm
phán, thuyết phục khách hàng.



Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
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).

