
 

CK BELKY 

Ponuka práce 

O Nás 

CK BELKY – Travel Slovakia, je unikátna slovenská cestovná kancelária. 

Cestovnú kanceláriu BELKY tvorí aktívny kolektív ľudí, ktorý si dal za cieľ propagovať 

Slovensko v zahraničí a vytvárať kreatívnu ponuku produktov a služieb v cestovnom ruchu na 

Slovensku. Filozofia CK BELKY je založená na tradíciách, folklóre a skutočných hodnotách 

tejto malej, ale o to malebnejšej a unikátnejšej krajiny.  

Ak si človek, ktorý je dobre naladený, ovláda cudzí jazyk a rád komunikuje, má chuť spoznávať 

nových ľudí a nové miesta, túži kráčať naproti novým zážitkom  a zarábať inou formou ako len 

sedieť za počítačom, tak CK BELKY čaká práve na TEBA. 

Názov pozície 

Delegát, Sprievodca v cestovnom ruchu 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce: Celá SR, podľa potreby, Banská Bystrica 

Termín nástupu: marec, máj a jún 2018 

Druh pracovného pomeru: dohoda, čiastočný úväzok, živnosť, brigáda (podľa dohody) 

Ponúkaný plat: v zmysle platných tarifných tried spoločnosti, dohodou 

Kvalifikácia 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

SŠ s maturitou 

Vysokoškolské I. stupňa 

Vysokoškolské II. Stupňa 

Spoločnosť je otvorená pre všetkých uchádzačov so záujmom o cestovný ruch. 

Podmienkou: kurz delegáta v cestovnom ruchu. 

Skúsenosti alebo vzdelanie v obore výhodou. 

 

 

 



 
Jazykové znalosti 

Anglický jazyk alebo nemecký jazyk B2 – aktívne  

Ďalší jazyk výhodou 

Vodičský preukaz 

B 

Počítačové znalosti  

Microsoft Office – pokročilý 

(Excel, Word, Outlook) 

Internet 

Osobnostné predpoklady a znalosti 

Zodpovednosť a spoľahlivosť 

Výborné komunikačné, prezentačné a vyjednávacie schopnosti 

Príjemné a dobrosrdečné vystupovanie 

Flexibilita a samostatnosť 

Schopnosť pracovať a riešiť vzniknuté problémy v stresujúcich situáciách, schopnosť rýchlo 

reagovať na nečakané situácie.  

Informácie o výberovom konaní 

Ďakujeme za zaslanie Vášho životopisu. V prvej fáze budeme telefonicky kontaktovať 

uchádzačov, ktorých profil vyhovuje požiadavkám a následne budú pozvaný na osobný 

pohovor. 

Vybratí uchádzači na pozíciu delegát – sprievodca v cestovnom ruchu budú absolvovať 

povinné školenie spoločnosti. 

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás. 

Kontaktná osoba 

Mgr. Lenka Belovičová 

manager@belky.sk 

+421 915 520 007 

www.belky.sk 


