WARNER RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ

PRIMEX Kft
DIVATTANÁCSADÓ

FELADATOK:
- adminisztrációs feladatok
- személyi anyagok kezelése
- képzések szervezésében való részvétel
- kapcsolattartás a munkavállalókkal
és hatóságokkal

FELADATOK
- az általunk forgalmazott márkák
képviselete
- a vásárlóink magas színvonalú
kiszolgálása magyar és angol nyelven
- a napi üzletmenet biztosítása
(áruátvétel, pénztárgép kezelés stb.)

ELVÁRÁSOK:
- középfokú végzettség
- nagyfokú megbízhatóság
- felhasználói szintű számítógépes
ismeretek (Word, Excel, Outlook)
- jó kommunikációs készség
- kiváló kapcsolatteremtő képesség
- legalább 1 év hasonló területen szerzett tapasztalat

TÉGED KERESÜNK, HA:
- nyitott vagy az újdonságokra,
- segítőkész, lelkes, nyitott személyiség vagy
- önállóan és csapatban is örömmel
dolgozol
- közép- vagy felsőfokú végzettséged
van
- magabiztosan, társalgási szinten
kommunikálsz angolul

AMIT KÍNÁLUNK:
- csapatmunka egy nagy hagyományokkal rendelkező, dinamikus
cégnél
- változatos, önálló munka
- biztos háttér
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
TIszafüred
GALAMB KRISTÁLY KFT.
Eladó (angol nyelvtudással)
Munkatársakat keresünk kristály-ajándék
- karácsonyi dekorációs üzletünkbe.
Jelentkezésed várjuk, ha:
- magabiztos angol nyelvtudással rendelkezel
- van értékesítésben szerzett tapasztalatod
- jó kommunikációs készséggel bírsz
- alkalmas vagy önálló munkavégzésre
- szeretnél személyre szabottan kiszolgálni idegen nyelven
- szívesen dolgoznál kereskedelmi
területen
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
1-3 év szakmai tapasztalat
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Debrecen belváros
HAVI NETTÓ FIZETÉSI KERET:
250 000 HUF
EGYÉB JUTTATÁSOK:
nyelvtanulás támogatása

AMIT KÍNÁLUNK
- részvétel tréningeken, szakmai
fejlődési lehetőség
- nemzetközi atmoszféra, elegáns
munkakörnyezet
- biztos háttér, bejelentett munkaviszony
- versenyképes jövedelem és
sokszínű béren kívüli juttatások
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér
CANTA Kft.
Bérszabó
Bérszabót keresünk molett méretű
női termékekhez. Általában 4 vagy 8
méretben készítünk ruhát (M-6XL).
Telephelyünk Budapest, 14. kerületben található, szállítást igénylünk.
A szabványt előre elkészítjük.
Heti rendszerességgel történik a
beszállítás. Bérezés megegyezés
szerint.
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
Nem igényel tapasztalatot
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Otthonról végezhető

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

WAX-SYSTEM Kft.
Hostess, vevő tájékoztató
Mosolygós, lendületes, talpraesett
vagy? Akkor olvasd tovább, mert
TÉGED keresünk!
Ezek a feladatok várnak rád, ha
hozzánk csatlakozol:
- az on-line felület ajánlása az irodába belépő ügyfelek számára;
- mérőállás/részfogyasztás rögzítése
adatlapon;
- ha az ügyfél csekket kér, tájékoztatás annak módjáról
- nyomtatványok kiadása, kitöltésében való segítségnyújtás
Téged keresünk, ha:
- szeretsz emberekkel kommunikálni
- fontos számodra a minőségi munka
- rugalmas vagy és jól kezeled a
stresszesebb feladatokat is
- legalább középfokú végzettséggel
rendelkezel
- nem okoz problémát az MS Office
használata
HAVI NETTÓ FIZETÉSI KERET:
130 000 HUF
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Tiszafüred

