Špecialista leteckého obchodu (analytik)
Do nášho "letiskového" tímu hľadáme spoľahlivého kolegu/kolegyňu, kto bude mať záujem a chuť
rozvíjať naše najväčšie letisko na Slovensku. Ponúkame prácu v atraktívnom, zaujímavom prostredí
a možnosť ďalej rozvíjať svoje schopnosti.

Informácie o pracovnej pozícii:
•
•
•
•

Názov pozície: špecialista leteckého obchodu (analytik)
Miesto výkonu práce: Bratislava
Termín nástupu: ASAP
Ponúkaný plat: Od 1 300 EUR/mesiac finálna výška základnej mzdy sa bude odvíjať od
dĺžky praxe, znalostí a skúsenosti kandidáta a vzájomnej dohody.

Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

Práca s rôznorodými leteckými systémami, spracovanie a analýza dát, tvorba reportov;
Príprava podkladov pre jednania s leteckými spoločnosťami (marketingové prieskumy trhu,
monitorovanie konkurencie a iné);
Účasť na jednaniach s existujúcimi a potenciálnymi leteckými spoločnosťami;
Príprava podkladov pre letecké obchodné zmluvy;
Príprava reportov a prezentácii pre obchodných partnerov;
Aktívna spolupráca s partnermi z cestovného ruchu s cieľom podpory obsadenosť liniek a
zvýšenia prevádzky letiska;
Účasť na konferenciách a workshopoch ohľadne rozvoja siete leteckých spojení

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukončené min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Vzdelanie v oblasti ekonomiky, obchodu alebo marketingu
Prax min. 3 roky na obdobnej pozícii
Pokročilá znalosť MS Excel , MS PowerPoint
Plynulá angličtina slovom a písmom (min. úroveň B2)
Vodičský preukaz skupiny „B“
Schopnosť pracovať s veľkým množstvom dát
Analytické a prezentačné schopnosti
Proaktivita a nebojácnosť
Efektívne riešenie problémov
Cieľavedomosť, samostatnosť, spoľahlivosť
Ochota cestovať
Trestná a priestupková bezúhonnosť

Zamestnanecké výhody, benefity:
•
•
•
•
•
•
•
•

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
Pružný pracovný čas
Možnosť čerpať home office
Referral bonus pri doporučení vhodného kandidáta
Odmeny pri životných jubileách
Odborné vzdelávania, kurzy - umožnenie osobnostného a odborného rastu
Parkovanie a posilňovňa pre zamestnancov zdarma
Možnosť využitia Multisport karty

V prípade záujmu prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu
kariera@bts.aero a do predmetu uveďte „Špecialista leteckého obchodu”. Do samotného emailu uveďte prosím aj nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov. Váš životopis
starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné
kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať preto budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí
najviac spĺňajú požadované kritériá. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.
„V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich
osobných údajov prevádzkovateľom Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) uvedených
v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som
poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.bts.aero
v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie
vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať
k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, inak súhlas
zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané
pre štatistické účely.“

