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Állásajánlat
Munkalehetőség
Munkalehetőség - Állásajánlat

Azonnali munkalehetőség!
Dinamikusan fejlődő tőkeerős cég állásajánlata.
Garantált 180 - 540 ezer forint közötti nettó havi kereset.
Könnyen végezhető munka, amely különleges szakértelmet nem igényel,
fő állás mellett is végezhető.
Nagyon magas kereseti lehetőség + teljesítmény utáni bérezés.
A munka hosszútávú, biztos megélhetést biztosít, és ezt szerződés garantálja.
Munkavégzés az ország egész területén.
Cégbemutatkozás:
Cégünk eredetileg (előző profiljába) a biztonságtechnikai tanácsadás
és betörésvédelem területén működött. (Innen ered cégünk mai neve is)
Vállalkozásunk fantázianevét cégünk átalakulásakor,
marketingkommunikációs stratégia céljából tartotta meg.
A családi vállalkozásból indult cégünk arculatát az átalakulás során
megújítottuk, tevékenységi körét kibővítettük és több üzleti divízióba
szerveztük, üzleti filozófiánk változatlan maradt.
Minőségpolitikánk: Megrendelőink hosszútávú megelégedettségét és
elismerését a minőség és megbízhatóság útján kívánjuk elérni és fenntartani.
Jelmondatunk: " Kiválót és egyedit kell alkotni kompromisszumok nélkül "
Cégünk tevékenységi körei:
Magasan pozicionált cégünk jó hírnevének megóvása érdekében,
a gazdasági válság és szoros piaci verseny következményeképp, valamint a
társaságunk adminisztratív és részben kormányfeladatokat is ellátó tevékenysége
titokban tartása végett, cégünk profilja a nyilvánosság előtt nem publikus.
Részletes tájékoztatást kizárólag munkahelyi interjú keretein belül tudunk nyújtani.
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, illetve területi szervei
a hatósági ellenőrzés során megállapított körülmények alapján
cégünket kiválóra minősítette.

Feltételek:
- minimum 8 általános iskolai végzettség
- rugalmasság, terhelhetőség, precizitás
- megbízhatóság, pontos munkavégzés
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előzetes tudásmérés és képzés
ideje kétszer napi 8 - óra.
A felkészítő kurzuson való részvétel kötelező.
Jelentkezés kizárólag személyesen, fényképpel ellátott önéletrajzzal
az ácsi kirendeltségen lehetséges,
munkanapokon 09.00h - 15.30h -ig. az alábbi címen:
Betörő Bt. - Kiss Sándor és fia Limited Partnership
2941 Ács, Patak u. 3.
Személyzeti ügyintéző és szakmai referens: dr. Gumik Tamás
Anyagmozgatási és logisztikai szakterület: dr. Kóródi László
Beszerzési menedzser: dr. Bozsóki Ferenc
Jelentkezéseket / önéletrajzokat postai úton, levelezési címünkre kérjük eljuttatni.
Nyugat-magyarországi régióból jelentkezők leadhatják önéletrajzukat
- munka megbízónk - az AUDI Győr portáján, vállalkozásunk nevére címezve.
A beküldött önéletrajzok érkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra,
a felvétel folyamatos és mindenkit értesítünk.
Telefonon, e-mailben nem áll módunkban felvilágosítást adni!
Sikeres felvételi esetén az utazási költséget megtérítjük Önnek.

Üdvözlettel: Kiss Sándor ügyvezető

Levelezési címünk:
Letölthető önéletrajz minta:
http://www.jobs.atw.hu/Oneletrajz.doc
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