
Termékfejlesztési gyakornoki hirdetés

Szakmai  kihívást  keresel,  ahol  bizonyíthatsz,  ugyanakkor  a  nyári  szünidőre  valamilyen
felejthetetlen  kalandra  vágysz?  Szeretnél  hozzájárulni  ahhoz,  hogy  a  nemzetközi  piacon
Erdély és azon belül  is  a Keleti-Kárpátok ismert  turisztikai  desztinációvá váljanak? Ez egy
egyedi lehetőség. Lennebb találod a hirdetés részleteit.

Téged keresünk ha:

 jól tudsz angolul (erős középfokon vagy felsőfokon, mivel nemzetközi irodák számára
fogsz csomagajánlatokat fejleszteni)

 nyitott, lendületes, pozitív és talpraesett személy vagy, akivel könnyű együttműködni

 vannak saját ötleteid, amiket szeretsz és képes vagy megvalósítani

 van  némi  gyakorlatod/tudásod  szövegírásban  vagy  egyéb  kreatív  tartalom
fejlesztésében és ezt szeretnéd kamatoztatni

 nem ismersz lehetetlent

 jó analitikus és szervezői készséggel rendelkezel

 szeretsz új dolgokat kipróbálni

Aminek örülünk, de nem kötelező kitétel, hogy ha:

 szenvedélyes fotós vagy

 valamilyen formában foglalkoztál már túra- vagy programszervezéssel

 valamely grafikai szoftver alapfokú ismeretével rendelkezel (pl. egyszerűbb utómunkák)

 esetleg tudsz németül is

Ezek vagyunk mi:

 helyi  fiatalok  által  indított  friss  vállalkozás  (divatos  nevén  startup)  Erdélyben,
Csíkszeredában

 célunk,  hogy  a  kalandra,  teljes  feltöltődésre  és  pihenésre  vágyó  nyugati  turistákat
vonzzunk a térségbe

 ezt igényes, teljes körű utazási ajánlatok kidolgozásával és külföldi üzleti kapcsolatok
építésével érjük el

Ezek lesznek a feladataid:

 üzleti partnerek részére angol nyelvű bemutató anyagok vagy ajánlatok kidolgozása

 részvétel szöveges vagy vizuális tartalmak kidolgozásában

 új programlehetőségek fejlesztése

 marketing anyagok és céges dokumentumok formai előkészítése

 részvétel programok szervezésében és egyeztetésében



Ezért lesz jó neked velünk dolgozni:

 különféle kalandtúrákat és programokat ismerhetsz meg és próbálhatsz ki Csíkszereda
környékén

 új kapcsolatokkal, életre szóló élményekkel gazdagodhatsz

 tapasztalatoddal és teljesítményeddel arányos fizetésben részesülhetsz

 egy nyitott, barátságos, fiatal csapatban dolgozhatsz

 kiemelkedő  teljesítmény  esetén  lehetőséged  lehet  akár  egyetem  alatt  és/vagy
tanulmányaid elvégzése után hosszú távon a csapat tagjává válni

Irodánk Csíkszeredában van,  így Neked is  majd  ide  kell  bejárnod,  ezért  a  szállást  és  az
utazási költséget mi biztosítjuk.

Jelentkezési határidő: 2016. június 15

Ha  felkeltettük  érdeklődésedet,  jelentkezz  önéletrajzoddal  és  angol  nyelvű  motivációs
leveleddel a management@carpathianescapes.ro e-mail címen! 
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