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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

    Etaty Customer Business Development Hygiaino Group Katowice Podziel się |  drukuj |  Zgłoś ogłoszenie  

Data dodania 29/04/2010

Adres Katowice, Polska
Pokaż mapę

Jak wyżej w tytule, w ramach obsady
tworzonego biura oferujemy etaty (
1900 zł podstawa plus premie , do
wiadomości również administratora
portalu) w Dziale Rozwoju Kontaktów
z Klientami. Oprócz typowego dla tego
stanowiska  zakresu obowiązków
należy również utrzymanie dobrych
relacji z istniejącymi klientami
indywidualnymi i zrzeszonymi.
Docelowa grupa klientów powiązana
jest z naszą branżą wiodącą Wellness.
Udostępniając finalnemu klientowi
ofertę pakietową kilku firm polskich i
zagranicznych wypełniamy lukę
rynkową na bazie najlepszych,
znanych produktów. Daje to unikalne
korzyści finansowe i zdrowotne
naszym stałym klientom. Ogłoszenie
dotyczy Katowic ale również miast
wojewódzkich z uwagi na tworzoną
sieć placówek w zasięgu
ogólnopolskim. Oczekujemy
zwłaszcza kandydatów z
doświadczeniem nabytym w
strukturach dawnych firm systemów
poziomowych. Znajomość języka
angielskiego jest kolejnym atutem.
Zarobki są uzależnione od realizacji
bieżących zadań w ramach wdrażania
systemu Hygiaino Group.
Korespondencję w formie kandydatur
CV kierowaną przez portal należy
uzupełnić opisem zdobytego
wcześniej doświadczenia z podaniem
firmy macierzystej. Tradycyjnie
obowiązuje klauzula dotycząca
ochrony danych osobowych.

Wizyty: 87

Podziel się : 

Linki sponsorowane

Dobre Zniżki w Katowicach
Restauracje, Spa, Sporty Za - 50 %. Nowe Zniżki Codziennie. Sprawdź !
www.CityDeal.pl/Katowice

Simplus
Przejdź do Simplus i dziel się z nim kosztami za rozmowy. Zobacz!
www.Simplus.pl

Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Pokaż numer telefonu
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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Opieka Nad Starszymi
Praca od Zaraz - Zarejestruj się! Gwarantujemy Wysokie Zarobki
www.Promedica24.pl/Praca-Opiekunka

6 miesięcy - tylko 1 PLN

- deklaracje VAT, PIT i ZUS - infolinia + dostęp przez internet
www.TaxCare.pl

Restauracja Ambasador

Do 200 osób, klimatyzowana sala Promocyjne ceny! Wolne terminy.
www.restauracjaambasador.pl
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Śledź nas na Twitterze
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