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OFERTA nr 2022/62 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy eTeam 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Ul. Stefana Czernieckiego 86; 05-075 Warszawa 

Adres strony internetowej  https://www.eteaminc.com/ 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Alicja Rogoża-Liszka 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
arogoza@eteaminc.com 

Data ważności oferty 10-04-2022 

Wymagania 

Wykształcenie 
średnie/wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie 
wyższe magisterskie 

Kierunek/specjalność  

Znajomość języków obcych 
Niemiecki C1 

Angielski B1 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia  

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Business Travel Specialist with German 

Rodzaj oferty praca czasowa 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy  Wysokość wynagrodzenia brutto zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Zdalnie Liczba wakatów 1 

Zakres obowiązków 

 Telephone support for our business customers  

 Advice on travel products such as flights, trains, rental 

cars, hotels via Amadeus  

 Assistance to travelers during unexpected travel 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
http://www.bk.ujd.edu.pl/


difficulties, e.g. flight delay, bad weather, etc.  

 After-sales support for customer inquiries, e.g. 

cancellations, complaints, rebookings 

 

 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

 

 

 

Required Qualifications:  

•Very good knowledge of spoken and written German, at least C1 level  

•Communicative knowledge of English  

•Customer-oriented communication and advice as well as ensuring customer satisfaction  

•At least 1 year of professional experience as a German-speaking customer advisor (in any 

industry)  

 

What we offer:  

• A 2-month comprehensive, practice-oriented, and high-quality reservation, tariff and ticketing 

course in the Amadeus system  

• An attractive, performance-based salary and benefit package  

• Shift work from Monday to Friday, from 8 a.m. to 6 p.m. Roster completed 8 weeks in advance  

• Access to the e-learning platform (online training from various business areas) 

 

 

 

 

 

 


