Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) jest stowarzyszeniem, które zostało
powołane w 2002 roku. Wśród członków Organizacji znajdują się instytucje, organizacje
pozarządowe, samorządy oraz reprezentujące branżę turystyczną podmioty zainteresowane
rozwojem turystyki w województwie podlaskim.
PROT organizuje działania proturystyczne, prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową oraz
wydawniczą, skupiając się na promowaniu lokalnych walorów turystycznych oraz kreując
pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w kraju i za granicą. Głównym celem Organizacji
jest wzrost liczby turystów w województwie poprzez zwiększenie zainteresowania
wypoczynkiem w regionie oraz wydłużenie sezonu turystycznego.
PROT koordynuje System Informacji Turystycznej w województwie podlaskim. Prowadzi
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, gdzie w bezpośrednim kontakcie
z turystami buduje i promuje atrakcyjny wizerunek regionu.
Oczekiwania wobec kandydatów:
•
•
•
•
•

preferowane wykształcenie: wyższe – min. licencjat;
zaawansowana znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego;
obsługa komputera i urządzeń biurowych;
znajomość oprogramowania Microsoft Office;
status osoby bezrobotnej uzyskany poprzez rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Białymstoku.

Zakres zadań wykonywanych przez stażystę obejmie:
•
•

•
•

osobistą i telefoniczną obsługę klienta (turysty);
prowadzenie dokumentacji (raport ruchu turystycznego, bieżące statystyki ruchu
turystycznego w RCIT, dokumentacja związania z działaniami RCIT w sferze promocji
turystycznej);
współorganizację wydarzeń promocyjnych (imprezy, targi turystyczne itp.);
poszukiwanie informacji i tworzenie artykułów informacyjnych.

Okres stażu: 6 miesięcy na zasadach stypendium stażowego PUP oraz gwarancja zatrudnienia
na okres 3 miesięcy po zakończeniu stażu (w niepełnym wymiarze – pół etatu).
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy stażysty: 8 godzin/doba (40 godzin/tydzień) w godzinach 09:00-17:00.
Miejsce odbywania stażu: Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku,
mieszczące się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku.
Zainteresowani powinni wysłać CV na adres e-mail: biuro@podlaskie.it do dn. 12 marca 2020 r.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu
zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (85 653 77 97) lub mailowo (biuro@podlaskie.it).
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