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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Z DNIA 24 LIPCA 2012 ROKU 

 

PREZES OPOLSKIEJ REGIONALNEJ 

ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 

Ogłasza nabór na stanowisko: 

Specjalista/-ka ds. turystyki 

(umowa o pracę na zastępstwo) 

45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 

 
Wymiar czasu pracy: W pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę na zastępstwo. 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba. 

Niezbędne wymagania: 

a) wykształcenie wyższe kierunkowe lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy 

związanej z obsługą klienta w turystyce oraz z wykonywaniem obowiązków z obszaru 

promocji i marketingu, 

b) znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki/czeski - w stopniu bardzo dobrym 

(znajomość dodatkowych języków będzie mile widziana), 

c) wiedza na temat turystyki, historii i geografii Śląska Opolskiego 

d) prawo jazdy, 

e) dyspozycyjność, 

f) dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych. 

Dodatkowe wymagania: 

Mile widziane uprawnienia, jak np.: przewodnik turystyczny terenowy, pilot wycieczek, 

ukończone kursy i szkolenia z zakresu turystyki, promocji, marketingu, PR. 

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe): 

Umiejętność pracy z zespołem, zdolność analitycznego myślenia, aktywność w działaniu, 

odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność organizacji                    

i planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka 

kultura osobista, punktualność. 

Zakres wykonywanych zadań: 

a) udzielanie informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o całym Regionie (kontakty 

bezpośrednie, telefon, e-mail), 

b) uaktualnianie strony internetowej oraz elektronicznej bazy danych o Regionie, 

c) obsługa wizyt studyjnych oraz imprez promocyjnych, 

d) organizacja targów i imprez wystawienniczych, 

e) obsługa stoiska promocyjnego podczas targów i wystaw, 

f) nadzór nad przygotowaniem wydawnictw turystycznych i promocyjnych, 
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g) organizacja i obsługa szkoleń, warsztatów, konkursów promocyjnych, 

h) przygotowanie i realizacja projektów z udziałem środków UE i innych, 

d) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 

 

Wymagane dokumenty: 

1). podanie o pracę, 

2). życiorys – curriculum vitae, 

3). kserokopie świadectw pracy, 

4). kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,  

5). kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

6). oryginał kwestionariusza osobowego. 
 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych 

etapach rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej www.orot.pl .  

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie OROT - mojego nazwiska oraz pierwszej litery 

imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie 

Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3, w dniach 

24.07.2012 – 01.08.2012) lub pocztą/kurierem na adres: 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, 

45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko SPECJALISTA/-KA DS. TURYSTYKI” 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE:                                     

DO DNIA 1 SIERPNIA 2012 r. (ŚRODA, DO GODZINY 16.00). DECYDUJE DATA      

I CZAS WPŁYWU DO BIURA OROT. 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub 

bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 77/ 44 12 521. 
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