


Pandemia COVID-19 przyczyniła się do masowych zwolnień w turystyce. Kolejne lockdowny
znacznie utrudniły prowadzenie normalnej działalności biurom podróży, obiektom
noclegowym i gastronomicznym, które od miesięcy pozostawały częściowo lub całkowicie
zamknięte. W konsekwencji wielu pracowników tych obiektów musiało się przebranżowić i
szukać zatrudnienia w innych sektorach gospodarki.

Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19

Promowanie pracy w turystyce
W ciągu ostatnich dwóch lat ograniczenia w podróżowaniu i konieczność odbywania
kwarantanny znacznie zniechęcały do podejmowania pracy sezonowej w turystyce i pracy za
granicą. Wcześniej był to powszechnie znany i szeroko promowany sposób na wzbogacenie
swojego CV i połączenie przyjemności z biznesem.
Workin.travel ma na celu odbudowę zainteresowania pracą w turystyce i przyciągnięcie jak
największej liczby Kandydatów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w nowej branży.

Procesy rekrutacyjne w turystyce odrobinę różnią się od tych prowadzonych w innych
branżach. Wymagają one zwykle szybkiego działania, dużej rotacji pracowników (szczególnie
w sezonie wysokim) i często mają zasięg globalny. Istniejące już portale pracy nie oferują
przedsiębiorcom działającym w turystyce takich narzędzi, które usprawnią ich procesy
rekrutacyjne.
Workin.travel jest portalem nastawionym na branżę turystyczną - chcemy w jak
największym stopniu zautomatyzować i usprawnić rekrutację dla wszystkich firm.

Zmiana oblicza rekrutacji w branży turystycznej
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Workin.travel to platforma powstała w 2021 roku, stworzona przez ekspertów którzy dotychczas rozwijali
firmy z branży turystycznej, m.in. spółkę TRIPSOMNIA (dawniej SocialTravel). Nasze wieloletnie
doświadczenie w zakresie turystyki pozwoliło nam rzetelnie oszacować główne problemy branży turystycznej,
a nasz nowy produkt -  portal pracy Workin.travel, jest odpowiedzią na najpoważniejszy z nich - braki
kadrowe.

O NAS



KORZYŚCI

Portal pracy dedykowany branży HoReCa i Turystyki. 
Docieraj tylko do kandydatów zainteresowanych pracą w branży!

Kandydaci ze zweryfikowaną znajomością języków obcych
- oszczędź czas poświęcany na weryfikację umiejętności.

Pracownicy tymczasowi, dostępni w okresach zwiększonego
ruchu, i zlecenia last-minute.

Pracownicy z zagranicy - docieraj do tysięcy kandydatów z
całego świata!



PORTAL PRACY

Workin.travel to unikalny portal pracy. W odróżnieniu od innych tego typu
portali, Workin dedykowany jest wyłącznie branży turystycznej. Dzięki

temu każdy kandydat może szybko i łatwo znaleźć swoją wymarzoną pracę.
Co więcej, Workin.Travel jest portalem pracy o zasięgu nie tylko krajowym,
ale i międzynarodowym. Dlatego na naszej stronie znajdziesz oferty pracy i

potencjalnych kandydatów z całego świata!

Nasza platforma jest pełna różnego rodzaju ofert pracy. Szukając idealnej pracy,
możesz skorzystać z filtrowania ofert za pomocą kategorii takich jak:

biura podróży
marketing
restauracje
zarządzanie
atrakcje turystyczne

kelner
prace kuchenne
transport - kierowca
obsługa klienta
recepcja

praca fizyczna
przewodnicy/piloci
rezydencja i animacja
catering/gastronomia
housekeeping



UKRAINA

Obecna sytuacja na Ukrainie sprawia, że nie możemy pozostać obojętnymi na krzywdę naszych sąsiadów, których
codziennością stała się wojna. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Europa przyjmie kilka milionów
imigrantów z Ukrainy, a zdecydowana większość uchodźców trafi do Polski. W obliczu obecnych wydarzeń,
Workin.travel dołącza do licznej grupy firm oferujących realną pomoc i wsparcie dla uchodźców wojennych.
Chcemy pomóc Ukraińcom znaleźć pracę w branży turystycznej, która nie tylko zapewni im godne wynagrodzenie,
ale także, potencjalnie - zakwaterowanie i wyżywienie.



ZESPÓŁ

Wieloletnie doświadczenie zespołu pozyskane w branży travel-tech pozwala nam trafnie
zidentyfikować potrzeby branży i zaproponować kompletne rozwiązanie nie tylko na czas
globalnej odbudowy rynku turystycznego, ale również w kolejnych latach. Mateusz
Sewastynowicz (założyciel zarówno spółki TRIPSOMNIA, jak i Workin.travel) od ponad 12
lat zdobywa doświadczenie w branży turystycznej, dostarczając rozwiązania
technologiczne ze szczególnym naciskiem na innowacyjne produkty dla turystyki.
Poprzedni projekt - Tripsomnia został wprowadzony na 40 rynków zagranicznych.

Zostaliśmy wielokrotnie docenieni za działalność na rzecz branży travel-tech:

TRIPSOMNIA dostarcza technologię dla branży turystycznej:
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PORTAL PRACY

DLA BRANŻY

TURYSTYCZNEJ
ZACZNIJ REKRUTOWAĆ!

I  ZNAJDŹ NOWYCH PRACOWNIKÓW

 

BEZPŁATNIE

Specjalnie dla członków organizacji turystycznych
przygotowaliśmy voucher na dodanie pierwszej, całkowicie
bezpłatnej oferty pracy na portalu Workin.travel.
Chcemy w ten sposób wesprzeć przedsiębiorcom w znalezieniu
nowych pracowników i pomóc Ukraińcom szukającym obecnie
pracy. 
Zachęcamy wszystkie firmy do korzystania z kategorii
JobsForUkraine. W ten sposób przedsiębiorcy nie tylko rozwiążą
problem braków kadrowych, ale także realnie przyczynią się do
pomocy Ukrainie. 
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