
WILLIAM TROMMER MENEZES
Brasileiro, solteiro, 24 anos
Rua Anita Garibalde, número 1625, apartamento 304
Porto Alegre – Rio Grande do Sul
Telefone: 051 96983530 / E-mail: williamtrommer@hotmail.com

OBJETIVO
Trabalho na área de turismo.

FORMAÇÃO
Terceiro Semestre Faculdade de Tecnologia em gestão de turismo PUCRS
Ensino Médio Completo – Colégio Farroupilha

EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Cem Cerimonia Viagens e Turismo
Agente de turismo – 03/2014 – 10/2014
Cotação reserva e emissão de passagens aéreas, cotação e reserva de hospedagens, 
logística de translados. Contato e cadastro com fornecedores agendamento de reuniões 
para discutir preços e comissionamento. Cadastro de clientes, fornecedores e requisições 
no sistema da empresa. Atendimento telefônico personalizado.

Peterpans Adventure Travel
Consultor de viagens – 02/2013 – 01/2014
Maior companhia de turismo juvenil da Oceania. Trabalho com cotação e reservas de 
pacotes de viagens, passagens terrestres e aéreas assim como auxilio para procura de 
emprego no país. Agência localizada em Brisbane Austrália.

BRADO´S Hostel
Recpcionista bilíngue – 12/2011 – 12/2012
Recepcionista de hostel com alto fluxo de pessoas em Sydney Austrália, responsável por 
reservas e cotação das mesmas por telefone assim como cadastro de clientes e 
requisições no sistema, check in e check out de hospedes e ajuda na resolução de 
problemas estruturais do local.

Agente JAWA Claro Empresas
Consultor de vendas empresariais– 03/2010 – 06/2011
Trabalho com vendas externas empresariais no ramo de telefonia móvel.

QUALIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
Cambridge CAE (Proficiência na língua inglesa) - 2013



Business English Australian Pacific College (curso de administração ênfase turística na 
cidade de Brisbane Austrália) – 2012-2013
LSI english course – curso de inglês na cidade de Berkley California
Experiência de trabalho e estudos no exterior (residiu na Austrália durante dois anos e 
três meses nas cidades de Sydney e Brisbane) - 2011-2013
Espanhol nível intermediário ABC Espanhol – ainda cursando
Curso Avançado Microsoft Excel – SENAC – 2010
Curso Avançado Microsoft Word – SENAC – 2010
Curso de iniciação na bolsa de valores – TBCS – investimentos


