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Znajdź usługę Miejscowość Województwo
 

Nowa sieć placówek krajowych Hygiaino Group [nr 193681]
Lokalizacja:  Warszawa i opcjonalnie okolice
Więcej: wtórny etap tworzenia sieci placówek Hygiaino Group w całym kraju

Zobacz inne
oferty z tej
kategorii
Wystaw opinię

Dodaj do

ulubionych

Informacje

Cena Rabat 12% tylko dla klientów z Favore.pl

Usługodawca  wars46hg-hygiaino
 

E-mail: wyślij wiadomość
Telefon: 516770908
Dodatkowe: preferencje kontaktu

korespondencyjnego ( e-mail ) -
CV

Uwaga: podczas kontaktu z usługodawcą prosimy
powołać się na Favore.pl (otrzymasz rabat 12%)

Realizacja na miejscu, u klienta, zdalnie (na odległość)

Godziny poniedziałek-piątek:  10:00-18:00
sobota:  10:00-14:00

Więcej: preferowana korespondencja i ustalenia
spotkań ( google: hygiaino )

Płatności gotówka, przelew na konto, karta płatnicza,
karta kredytowa

Więcej: kontrakty opłacane w różnych walutach

Nie masz gotówki? Weź korzystny kredyt!

Galeria
Powiększ zdjęcie

bezstresowa praca za godziwe pieniądze

Zobacz także

Inne oferty z tej kategorii

Opis

W wyniku dalszego rozwinięcia struktury sieci placówek handlowych oraz biur Hygiaino Group oferujemy
miejsca pracy zarówno bezpośrednio w biurze jak i w systemie pracy dorywczej. Oprócz stanowisk etatowych (
Customer Business Development ) w Dziale Rozwoju Kontaktów z Klientami tworzone będą alternatywne
Konsultanta mobilnego. Reprezentujemy kilka firm wyselekcjonowanych na przestrzeni miesięcznych,
wnikliwych poszukiwań. Dysponujemy więc pakietem ofertowym z unikalnymi korzyściami zarobkowymi w
systemach odbiegających daleko poza ograniczenia typowych "posadek". Wiodącą branżą jest światowy
megatrend Wellness z naciskiem rozwoju Krajowego Programu Naturalnej Ochrony Zdrowia na bazie wielu firm
sektora medycyny naturalnej. Istniejące i uznane przez medycynę konwencjonalną zaplecze naukowe pozwala
na wdrożenie systemu zdrowotnego Hygiaino Group w życie. Konsekwencją programu będzie uruchomienie
Klinik Medycyny Naturalnej na wzór istniejących działów w klinikach zachodnich. W fazie początkowej obsada
naszych placówek nie dotyczy środowiska medycznego nie wykluczając jednocześnie takiej możliwości. Więcej
informacji ukaże się na tworzonym portalu i zagadnienie to wychodzi poza obręb ogłoszenia pracy.
Odwołujemy się więc do podstawowej informacji przez google: hygiaino ( zasięg ogólnopolski i treść
obligatoryjna ).

Zadaj pytanie ·  Rezerwuj termin ·  Wystaw opinię  ·  Zobacz podobne oferty

Kredyt gotówkowy 5 min.
w 5 minut sprawdź ile dostaniesz
kredytu !
www.GetinBank.pl

Kredyt Gotówkowy Allianz
W Kredycie do 30.000zł Internauci
nie płacą opłaty przygotowawczej !
AllianzKredyt.pl

Systemy ERP Comarch
Systemy ERP dla branży
budowlanej? Zobacz ofertę Comarch
!
www.erpdlabranz.comarch.pl
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Planujesz zakup mieszania?
Kredyt z dopłatą, walutowy lub w złotówkach. Zobacz który jest tańszy.

Reklamy BusinessClick

Pliki do pobrania

www.IreneuszWloszek.ws
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

304,1 kB

Zarabiamy i bawimy się dobrze ! Zaprasza...
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

1 MB

Rabaty
Nazwa Przy zamówieniu Wartość rabatu

Powołaj się na Favore.pl, otrzymasz rabat! Tylko dla klientów
z Favore.pl 12%

Nowa sieć placówek krajowych Hygiaino Group - wyświetleń 2 od 04-05-2010  (utworzona: 04-05-2010, modyfikacja: 04-05-2010)

O nas  Bezpieczeństwo  Reklama  Praca  Program partnerski  Dla webmasterów  Archiwum  Tagi

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu
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