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www.iltrida.com.com 

www.viajesiltrida.com 

www.viajar.org 

www.viajerosonline.org 

www.excursionescruceros.info 

www.travelreservas.com

Tel. 973 26 05 55

Descripció de l’empresa
Viajes Iltrida SA és una agència de viatges líder a Catalunya, fundada fa 38 anys. És pionera en 

la compra col·lectiva de viatges, i fundadora de la primera central de compres de serveis turístics, 

que dona servei a més de 200 agències de viatges de l’Estat espanyol.

Disposa de canal d’assessorament i venda presencial a través de dinou oficines i departa-

ments: Lleida, Balaguer, les Borges Blanques, Mollerussa, Tàrrega, Tremp, Tarragona, Reus, Valls, 

Barcelona i Castelldefels, algunes d’especialitzades en viatges d’empresa, corporatius i d’incentiu.

Disposa de canal de venda en línia, de dos portals especialitzats en serveis turístics —un 

d’especialitzat en serveis a creueristes, i un altre, en busos turístics per ciutat i serveis de visites 

i excursions—, així com d’aplicacions (app) per a dispositius mòbils disponibles a Apple Store i 

Google Play, central d’atenció telefònica i suport a la venda per Internet.

Disposa d’organització professional de congressos, amb activitat a Catalunya, a l’Estat espa-

nyol i a l’estranger.

L’objectiu principal de la nostra empresa és la satisfacció del client

Perfils professionals sol·licitats
Perfil comercial: joves orientats al client, creatius, proactius i responsables, amb coneixements 

sobre cultura general i geografia d’arreu del món, usuaris experts de les noves tecnologies i les 

xarxes socials; 

Especialistes en informàtica i persones amb perfils administratius. 

També hi ha la possibilitat de fer pràctiques a l’empresa.

Què ofereix als joves titulats?
Un bon equip de treball i la possibilitat de creixement professional, en una feina especialment 

agradable, com és la de treballar perquè altres persones gaudeixin del seu oci i temps lliure via-

tjant i coneixent altres indrets i productes turístics.

Procés de selecció
Selecció de currículum i entrevista.
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