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Przeglądaj ogłoszenia Dodaj ogłoszenie Moje Gumtree Forum Pomoc

powiększ obraz

Warszawa zmień wszystkie ogłoszenia Warszawa szukaj

Gratulacje, Twoje ogłoszenie zostało dodane do Gumtree. Zanim Twoje ogłoszenie będzie widoczne w serwisie, może
upłynąć kilka minut. Edytuj ogłoszenie

 

Podziel się tym ogłoszeniem na Facebook'u

Podziel się tym ogłoszeniem na Twitterze

Prześlij znajomym i rodzinie

Warszawa > Warszawa > Praca > hr / kadry / rekrutacja > Nr referencyjny ogłoszenia
235238625

Porady na temat bezpieczeństwa:
Gumtree nie oferuje żadnych programów ochrony

użytkownika i nigdy nie pośredniczy w transakcjach
pomiędzy sprzedającym i kupującym.

NIGDY nie wysyłaj pieniędzy transferem pieniężnym!
Handluj twarzą w twarz i wystrzegaj się zagranicznych

ofert i ogłoszeniodawców!
Zobacz: Pozostań Ostrożnym

    Holding Hygiaino Group & Colway24 ( Colway ) KPNOZ Podziel się |  drukuj |  Zgłoś ogłoszenie  

Data dodania 10/10/2010

Miejsce Warszawa
Warszawa

Ogłaszane przez Agencja

Rodzaj pracy Kontrakt / Freelance

Rodzaj umowy Inne

Stanowiska w dziale kontaktów z
klientami z typowym zakresem
obowiązków. Oferujemy kontrakty z
przedstawicielami  branży Wellness
na zasadzie współpracy
indywidualnej lub firmowej. W
ramach wdrażanego systemu z
Krajowego Programu Naturalnej
Ochrony Zdrowia nawiążemy
współpracę szczególnie z osobami
powiązanymi branżowo lub
tematycznie. Podstawą programu
prozdrowotnego jest realna
profilaktyka interaktywna 
podwójnego oddziaływania z
korzyścią w aspekcie zdrowotnym jak
i finansowym z racji wewnętrznej
refundacji usługi. Więcej w temacie w
Google szukając : hygiaino ( lub:
Colway24 )

Podziel się : 

Linki sponsorowane

Spotkania bez zobowiązań
Poznaj fajne dziewczyny z Twojej okolicy i przeżyj namiętny wieczór!
www.s-klub.pl/kobiety

Szukasz Dziewczyny?
Darmowa Rejestracja Tysiące Profli Wejdź i Znajdź Dziewczynę Już Dziś!
ul.Randkowa.pl/Randki

Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Zobacz inne anonse ogłoszeniodawcy

Wyślij e-mail do ogłoszeniodawcy

Dodaj załącznik:

Maksymalnie do 1 MB

Nie możesz odczytać kodu?
Odsłuchaj kod

Kod weryfikacyjny

 Wyślij mi kopię e-maila

wyślij e-mail

Klikając na „Wyślij”, wyrażasz zgodę na nasze Zasady
korzystania i Politykę prywatności. Twoja wiadomość
zostanie wysłana do ogłoszeniodawcy i nie będzie
pokazana publicznie.

ANTYSPAM: Proszę o nieprzysyłanie mi ofert o
charakterze komercyjnym ani zapytań o możliwość
przesyłania takich informacji

Ostrzeżenie o zachowaniu bezpieczeństwa:
Uchroń się przed oszustwem poprzez bezpośrednie
spotkanie ze sprzedającym w celu zapłaty za
przedmiot. Gumtree nie oferuje żadnych programów
ochrony kupującego lub ochrony płatności.
Zobacz dział „Pozostań bezpiecznym” | Forum
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Agencje Pracy
Znajdź biura najbliżej domu! Agencje, biura, pośrednictwo
www.pkt.pl

Szukasz Elektryka?

Zapytaj o usługi elektryków. Oszczędzaj czas i do 30% ceny!
AAAZapytanie.pl

Opieka Nad Starszymi

Nowe Oferty Pracy. Od Zaraz! Legalna Praca nawet 1200€ - Sprawdź
www.Promedica24.pl/Praca-Opiekunka
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Śledź nas na Twitterze
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