
Kuhnle-Tours GmbH

Opis pracodawcy

Kuhnle-Tours GmbH
Firma od 1981 roku zajmuje się organizacją wypoczynku nad wodą i czarterem łodzi.
Obecnie flota firmy to ok. 130 łodzi oraz 8 baz czarterowych w Niemczech, Francji i Polsce.
Grupa Kuhnle jest jednym z najbardziej wszechstronnych pracodawców w świecie
żeglarskim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Do zaoferowania ma pracę w stoczni, w
porcie jako technik, w firmie czarterowej, w gastronomii czy pracę handlowca w biurze.
Firma o sobie: “Każdy, kto jest zainteresowany pracą w porcie lub pracą na wodzie i kocha
Pojezierze Meklemburskie, jest we właściwym miejscu.”
www.kuhnle-tours.de

Kształcenie w zawodzie
● Specjalista_tka ds. turystyki i rekreacji | Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit

Liczba miejsc
1

Wymagania
● Wiek od 18 do maks. 35
● Średnia ocen w gimnazjum 4.0
● Prawo jazdy kat. B i własny samochód mile widziany
● Znajomość języka niemieckiego przed rozpoczęciem nauki: min. B1
● smykałka do sprzedaży
● umiejętność samodzielnej pracy
● zdolność do pracy w zespole
● mile widziana znajomość języków obcych

Miejsce praktycznej nauki zawodu
Hafendorf Müritz, 17248 Rechlin (sprawdź w Google Maps)

Miejsce teoretycznej nauki zawodu
Rechlin

Oferta
• w 1. klasie – 520 € brutto

https://glowka-pracuje.eu/kuhnle-tours-2/
http://www.kuhnle-tours.de/
https://goo.gl/maps/WtjwPHzvvj12


• w 2. klasie – 640 € brutto
• w 3. klasie – 720 € brutto

– rozpoczęcie nauki: sierpień 2022
– 24 dni urlopu w ciągu roku
– ubezpieczenie społeczne
Każdy dzień nauki liczy się do stażu pracy w Niemczech i niemieckiej emerytury.
Do Twoich zadań będzie należeć m.in:
• Ogólne zadania biurowe i działania administracyjne
• Doradztwo i wsparcie dla naszych klientów czarterowych
• Planowanie i sprzedaż produktów turystycznych
• Planowanie kampanii marketingowych
• Uczestnictwo w targach i innych wydarzeniach
• Planowanie wydarzeń

Podczas nauki nauczysz się organizować wydarzenia i planować kampanie marketingowe.
W naszym marinie zaopiekujesz się naszymi stałymi miejscami do cumowania, a także
czarterowymi gośćmi oraz pomożesz im przy zameldowaniu i wymeldowaniu. Jednak nie
tylko będziesz pracować w biurze. Twoje codzienne obowiązki będą urozmaicone. Podczas
praktyki nauczysz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby prawidłowo i skutecznie
doradzać naszym klientom oraz tworzyć dla nich atrakcyjny program.

Dodatkowo firma oferuje możliwość:
• nabycia patentu
• pływania flotą firmy
• przejęcia przez firmę po udanym ukończeniu kształcenia

UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania dodatku uczniowskiego z Urzędu Pracy –
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Dodatkowe informacje o zawodzie i ofercie



Opis zawodu na stronie firmy

Azubis mówią o Ausblildungu w Kuhnle-Tours

Film o zawodzie – sprawdź swój poziom językowy

Chcesz dowiedzieć się:

https://www.kuhnle.jobs/ausweiterbildung/ausbildung/
https://www.youtube.com/watch?v=qSgK3fUmegs&t=13s&ab_channel=KUHNLE-TOURS
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/33235


● jak wygląda harmonogram programu
● jak przebiega nauka
● na czym polega kształcenie zawodowe w Niemczech?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm

Sprawdź pozostałe oferty nauki w Niemczech na wrzesień 2022 tu.

https://glowka-pracuje.eu/faq.htm
https://glowka-pracuje.eu/oferty-nauki/

