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посмотреть портфолио автора

Companie americană RCWS LLC lider în domeniul Videochat îşi deschide un birou şi în Chişinău. Angajăm pentru muncă
fulltime sau parttime. Munca constă din a purta discuţii cu clienţi din alte ţări prin intermediul videoconferinţelor. Discuţiile
sunt pe teme personale sau flirt. Dacă aveţi cunoştinţe minime de Skype, Facebook sau alt sistem de chat, sunteţi pe
deplin calificată pentru acest post.
Cerinţe:
Aspect fizic plăcut
Să fii o persoană motivată şi responsabilă
Să ştii să munceşti în echipă
Săţi cunoşti propriile limite şi să fii deschisă pentru noi provocări
Cunoaşterea limbilor Engleză şi Franceză constituie un avantaj
Oferta noastră:
Prima de angajare – 1000 LEI
Salariu FIX de 5.000 LEI + bonusuri în funcţite de performanţe. Salariu se plăteşte de 2 ori pe lună,(avans pe data de 16/17
şi complet pe 6/7 a fiecărei luni)
Un mediu plăcut şi confortabil
Posibilitate de cazare, în cazul în care nu sunteţi din Chişinău
Suport tehnic, teoretic şi practic din partea profesioniştilor cu peste 5 ani experenţă
Confidenţialitate, intimitate şi protecţia datelor personale

Pentru orice infomaţii suplimentare contactaţine pe:

Реклама Просмотреть все
Химчистка мягкой меб...
http://mastercleaning.prom.md/
Профессиональная глубокая химчистка
мягкой мебели профессиональным
оборудованием Santoemma.
Просмотреть все
Cоздать рекламу

Email: info@liveshowstudio.com
Skype: lssmold
Telefon: 061 12 12 50
odnoklassniki: Live Show Studio
Web: http://www.liveshowstudio.com

Pentru a aplica la acest post trimitetine CVul cu fotografia Dvs. pe adresa: info@liveshowstudio.com

Цена:

5000.00 MDL

Контакты: (+373 068) 268854
Поделиться в социальных сетях:

Сообщение для info@liveshowstudio.com

Отправить сообщение

Правила | Реклама | Контакты
Portfolio.md este partenerul tau in afaceri.
Dezvoltarea ta în spaţiul Portfolio.md poate fi nelimitată. Un profil pe Portfolio devine un instrument de fidelizare a clienţilor. De la simpla promovare a portofoliului de produse/servicii, vînzarea produselor şi obținerea
crearea unui grup extins format din cumpărători/clienţi fideli şi pînă la crearea unei reţele de parteneri care te interesează şi care îţi pot fi de folos în afacerea ta.
Tu stabileşti obiectivele. Tu stabileşti ritmul. Noi te ajutăm să reuşeşti.
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