ANGAJĂM CONSILIER(Ă)
Anul 2015 a fost un an fantastic și vrem ca 2016 să fie cel puțin, de două ori
mai bun. De aceea, avem nevoie de forțe noi și oameni noi, cu inițiativă în
echipa noastră. Al patrulea post disponibil în acest an este cel de consilier
personal al Directorului General.

Cum ar trebui să fie această persoană ca să fie și ea și noi mulțumiți de
colaborare?
1. Să știe să zâmbească și să știe să se distreze. Suntem o echipă foarte
“neserioasă” și dacă nu e pregătită pentru fun, nu avem chef de ea.
2. Să fie de gașcă. Ne înțelegem super bine în instituție și nu vrem să strice
cineva atmosfera.
3. Să fie dispusă să învețe. Dacă nu învață, nu crește, dacă nu crește, regia
nu crește.
4. Să se îmbrace frumos – da, imaginea ei/noastră transmite imaginea firmei
5. Să fie organizată… foarte organizată!
6. Să fie atentă la detalii… foarte atentă! Și eu sunt dar am nevoie de cineva
care să mă completeze în acest aspect.
7. Să fie harnică.
8. Să fie descurcăreață și persistentă. Când îi dăm o situație de rezolvat să nu
se oprească până nu găsește soluția.
9. Să știe să vorbească frumos la telefon și să scrie frumos (educat).
10. Să fie dispusă să răspundă la telefon și după ora 16:00 dacă am o
problemă. Nu o să fie un obicei, dar se poate întâmpla.
11. Să știe engleză dar și alte limbi străine.
12. Să poată și să știe să conducă… Din când în când o să fie nevoie să
rezolve diferite lucruri și va trebui să folosească mașina pentru asta.
13. Poate să fie proaspăt absolventă sau chiar masterandă. Nu contează
vârsta… numai atitudinea!
Ce o să facă această persoană?
1. E-mail-uri & telefoane
2. Agendarea ședințelor și întâlnirilor
3. Actualizare conținut site (evenimente)

4. Pregătire materiale de suport pentru evenimente (hârtii, listă participanți,
produse informaționale, diplome, etc…)
5. Creare de eveniment pe Facebook și alte rețele….
6. … lăsăm loc liber pentru ce ne mai vine în minte pe parcurs.
Ce oferim?
1. Distracție (nu este opțional)
2. Salariu fix
3. Telefon (dacă ne place de persoană, chiar un telefon smart :P)
4. Birou (cu scaun cu tot) și un computer deștept
5. Șef bun și înțelegător!!! – până la un moment dat….
6. Atmosferă de lucru plăcut
7. Posibilitatea de promovare în cadrul firmei
8. Seriozitate
9. Multe cadouri și surprize
10. Cărți de vizită
De când avem nevoie?
Cât mai repede. Am dori chiar din 1 aprilie 2016 - și nu e păcăleală.
Dacă ai citit acest anunț, te entuziasmează ideea de a lucra cu noi și te
potrivești perfect cu descrierea din cele 13 puncte, trimite-ne un mail cu CVul
tău (cu
poză
și
cont
de
Facebook!)
la
adresa office@zonaliberabraila.ro și scrie în mail și răspunsul tău la
următoarea întrebare: De ce vrei acest loc de muncă? (răspunsul tău te
poate descalifica din start, chiar dacă te îmbraci frumos :P)
Dacă e-mail tău nu conține răspunsul la întrebarea de mai sus, CV-ul cu poza
și/sau contul de Facebook, candidatura ta nu va fi luată în considerare.
Să curgă e-mail-urile. :)
P.s. Da te rog un SHARE. Poate ai un prieten/prietena care sa fie în căutarea
unui loc de munca atractiv. :)
Mulțumesc!
Acest model de anunț a fost preluat, dar adaptat, de la Lorand Soares Szasz - www.coaching4you.ro

