OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020
Dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko ds. turystyki – informator turystyczny
Praca na cały etat w Ośrodku Informacji Turystycznej w Toruniu. Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku obejmuje przede wszystkim: - obsługę klientów Ośrodka (bezpośrednią, telefoniczną, lub
za pośrednictwem Internetu), w tym udzielanie informacji o Toruniu i jego okolicach, atrakcjach
turystycznych, bazie noclegowej, transporcie miejskim, imprezach kulturalnych i sportowych.
Redagowanie, uzupełnianie i aktualizowanie informacji dotyczących Torunia zawartych w kanałach
Ośrodka, w internecie oraz materiałach drukowanych, prowadzenie sprzedaży pamiątek, współpracę
z lokalną branżą turystyczną, tj. przedstawicielami bazy noclegowej, atrakcji turystycznych, instytucji
kultury, organizacji / instytucji turystycznych. Realizację innych zadań związanych z promocją
turystyczną Torunia (m.in. organizacja udziału w targach turystycznych, organizacja wizyt studyjnych).
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z turystyką, marketingiem, lingwistyką) lub w
trakcie studiów
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Dodatkowo:
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, otwartość, życzliwość, dyspozycyjność
- doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z turystyką
- dobra znajomość innych języków obcych(przede wszystkim niemiecki, rosyjski, hiszpański)
- rzetelność, dokładność, terminowość a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność,

Warunki pracy: pomieszczenie w budynku przy ul. Rynek Staromiejski 25, parter. Częste kontakty
telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym, wyjazdy służbowe według potrzeb, praca przy
komputerze.
Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające: życiorys (CV) z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej, list motywacyjny, kopie dyplomów i innych dokumentów
potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz staż pracy. Ponadto oświadczenie kandydata, iż nie był
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Informacji
Turystycznej lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu, Rynek
Staromiejski 25, 87-100 Toruń w terminie do dnia 6 marca 2020 r., z dopiskiem na kopercie: „Nabór
na stanowisko ds. turystyki - ogłoszenie nr 1/2020”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do
Ośrodka. Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy.
O zakwalifikowaniu do II etapu kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie https://visittorun.com/bip
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny,
a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.
Uwaga: Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie
będą rozpatrywane.
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