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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

    Hygiaino Group Wawa - sieć placówek KPNOZ Podziel się |  drukuj |  Zgłoś ogłoszenie  

Data dodania 24/09/2010

Miejsce Warszawa
Warszawa

Ogłaszane przez Osoba prywatna

Rodzaj pracy Kontrakt / Freelance

Rodzaj umowy Inne

Dysponujemy ofertą pakietową pracy
kontraktowej w ramach wdrażanego
systemu z Krajowego Programu
Naturalnej Ochrony Zdrowia.
Ogłoszenie ma charakter
ogólnokrajowy z możliwością
przeniesienia stanowiska na placówkę
konsultacyjną za granicę. Podstawą
systemu prozdrowotnego są uznane
firmy z unikalnym zapleczem
medycznym nie powiązanym z
przemysłem chorobowym i farmacją.
Dzięki potwierdzonym rezultatom
zdrowotnym, przeprowadzonym i
nadal kontynuowanym badaniom
klinicznym w prestiżowych ośrodkach
pod kierownictwem wybitnych
specjalistów, preparaty naturalne
przez nas promowane uzyskały
poparcie milionów zadowolonych
konsumentów na całym świecie. W
kraju dzięki zainicjowanej przez
Hygiaino Group profilaktyce
interaktywnej stanowią te naturalne
produkty wypełnienie istniejącej luki
na rynku realnych możliwości ochrony
i poprawy zdrowia. Kontraktowa
oferta pracy jest więc powiązana z
dystrybucją indywidualnego
programu prozdrowotnego jako
alternatywa do sztywnych,
narzuconych schematów usług
medycznych przemysłu chorobowego.
Uzupełnienia informacji należy szukać
w wyszukiwarce portalu z zasięgiem
ogólnopolskim lub w google: hygiaino
( treść ogłoszeń dotyczy wszystkich
miast z uwagi na tworzone
jednocześnie stanowiska
alternatywne pracy mobilnej ). 

Wizyty: 934

Podziel się : 

Linki sponsorowane

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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Szukasz pracy?
Tysiące ofert czekają na Ciebie wałbrzych - znajdź pracę!
Jobrapido.pl/walbrzych

Skonto-Ficadex Sp. z o.o.

Biuro rachunkowe. Księgowość. Audyt Doświadczona kadra pracownicza.
skonto.com.pl

Wystawianie Faktur

Faktury, Kadry, Wyceny, Noty online Zaawansowane narzędzia księgowe.
www.e-conomic.pl

Praca Przychodnie

Oferty dla lekarzy i pielęgniarek. Zobacz naszą stronę i wybierz!
www.Promedica24.pl

Karta Nauczyciela
Informacje o planowych zmianach, Przygotuj się i bądż na bieżąco!
www.serwis-oswiatowy.pl
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Śledź nas na Twitterze
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