Lídia Regina Gomes Cordeiro de Oliveira
Rua Copacabana, 52 apto 307 bloco A – Boa Viagem – Recife/PE
Contatos: 81.99266-9587 / 81. 3072-4290 | lidia_rgc_oliveira@yahoo.com.br

Objetivo
· Área Comercial, Área de vendas.

Resumo
Tenho 07 anos de experiência em vendas com foco em Turismo em operadora, sendo os últimos 05 anos dedicados a
venda de cruzeiros marítimos e fluviais e demais pacotes internacionais.

Habilidades e Competências
Sou uma pessoa comunicativa, de fácil aprendizagem, comprometida e trabalho bem em equipe.

Idiomas
Inglês nível intermediário – Cultura Inglesa / Britanic

Experiência
Assitente de Operadora de Turismo | Feldentours | 04 a 07/18
•

Venda de pacotes de viagens internacionais. Atendimento por telefone e por email aos agentes de viagens

Assitente de vendas | Rhema operadora de turismo | 11/11 a 06/16
· Vendas de cruzeiros marítimos e fluviais, pacotes internacionais. Atendimento aos agentes de viagens através de
telefone, Email, Skype ou presencial.
EMISSORA DE TURISMO | CT VIAGENS | 06/11 A 09/11
· Atendimento de passageiros para vendas de pacotes de viagens nacionais e internacionais, atendimento por
telefone, email ou presencial.
ASSISTENTE DE VENDAS | MAXTOUR OPERADORA DE TURISMO |06/11 A 12/11
· Vendas e montagem de pacotes nacionais e internacionais direcionado para os agentes de viagens. Atendimento por
telefone, email, Skupe ou presencial.
ASSISTENTE COMERCIAL INTERNO | MAXTOUR OPERADORA DE TURISMO | 11/10 A 06/11
· Atendimento de promotores de hotéis para negociação de melhores tarifas, responsável pela produção de email
marketing e bloqueios de voos e quartos de hotéis para venda, encaminhamentos das chamadas telefônicas para os
setores responsáveis.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CULTURA INGLESA | 2008
· Atendimento a alunos e pais de alunos para informações sobre cursos, matrícula ou recebimento de mensalidade
por telefone ou presencial.

Educação
POS GRADUAÇÃO INCOMPLETA EM EVENTOS | 2011 | FACULDADE SENAC
BACHAREL EM TURISMO | 2004 A 2008 | FACULDADE FRASSINETTI DO RECIFE – FAFIRE
ENSINO MÉDIO CONCLUIDO EM 2003 NO COLÉGIO CONTATO
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