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Ritka lehető ség az ArvaliCom hibridkommunikációs

Ritka lehetőség az ArvaliCom hibridkommunikációs csapatánál.
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P ers ze nem cs ak kós tolgatni kell, hanem az els ő naptól alkotni. Időnként
monoton les z, időnként kreatív (inkább azért monoton :) ), de nem fogod
bánni, mert s okat lehet tanulni.
Amikor lehet, rugalmas an kezeljük a munkaidőt, pers ze mi is az
ügyfelekből élünk, így a rugalmas s ág mindkét oldalról alap.
K özép- és nagyvállalati ügyfelek, jófej cs apattagok, vagy 20 vendéglátó
egys ég a közelben (akár egy pohár s ör is lecs ús zhat délben:)), közös
s ütizés ek, s zakmai képzés ek, és pers ze nem kevés juttatás is , ha
igényled:).
Nem árt, ha van teljes ítmény, kitartás és ambíció, s zakmai érdeklődés ,
humorérzék, írás kés zs ég, precízió is , a s ikerek s ajnos nálunk s em jönnek
maguktól. Ha az átlagos nál többre vágys z, és kés z vagy tenni érte, akkor
nálunk a helyed!
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Minden megoldás érdekes lehet, akár rés z-, közel teljes vagy folyamatos an
növekvő munkaidőt s zeretnél. Mindenképpen hos s zú távban gondolkozz,
mi is így tes zünk, legyél egy növekvő, de mindig cs aládias cs apat rés ze.
A pontos feladatokat s zemélyes en elmondjuk, de nagyjából
s ejtheted…online kutatás ok, havi riportok, telefonos ügyintézés , döntés
előkés zítés támogatás a, online kampányok menedzs mentje, tartalom
kés zítés , s tb.
A C V -det és rövid gondolataidat várjuk az info@ arvalic om.c om címre
mielőbb, az elvárt juttatás ok és a kívánt időbeos ztás od feltüntetés ével!

