Site N.1 de recrutare in Moldova
CV din 17 decembrie 2020

Vînzător,consultant, agent comercial
Femeie, 31 ani, medii de specialitate studii, are copii, necasatorita.

Datele de contact ale candidatului sunt contra cost. Detalii aici: http://
www.rabota.md/cv/
Salariu
Program de lucru
Causeni
Calatorii de afaceri

5000 MDL
Munca in schimburi
Causeni
disponibil pentru detasari de serviciu

Experienta de
munca
septembrie 2019 septembrie 2020
1 an

1 an
Educatoare
Grădiniță
(Causeni), Stiinta, educatie, formare profesionala
Am lucrat cu copii de la 2 pînă la 3 ani,am organizat procesul educațional,am
făcut jocuri didactice și de divertisment,am pregătit și organizat programe de
sărbătoare.
Am studii medicale

Recomandari
Acest candidat are recomandari de la fosti angajatori, pe care le puteti vedea achitand pentru
acces.

Education
pina in 2008

Studii medii de specialitate
Colegiul de medicina si farmacie Nicolae Testimițanu
Felcer

Competente-cheie
Vorbesc la perfecție limba română și rusă,socială, abilități de comunicare și relații cu clienții, experiență în vînzări

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/274748

Competente lingvistice
Rusa

Materna

Romana

Fluent

Informatii suplimentare
Calatorii de afaceri

disponibil pentru detasari de serviciu

Cetatenie

Moldova

Despre mine

✔Sunt o persoană deschisă, amabilă,punctuală,energică, organizată și cu spirit de
inițiativă;
✔ Am experiență în vânzări și lucrul cu clienții
✔ Am capacități de comunicare și colaborare cu ceilalți membri ai echipei și un
excelent management al timpului
✔ Cunosc limba română și limba rusă foarte bine
Cum știi că ești candidatul potrivit pentru acest post?
✔ Ești o persoană deschisă, punctuală, organizată și cu spirit de inițiativă;
✔ Ai experiență în vânzări și lucrul cu clienții
✔ Ai capacități de comunicare și colaborare cu ceilalți membri ai echipei și un
excelent management al timpului
✔ Cunoști limba română și limba rusă foarte bine
Noi îți garantăm creștere profesională și un salariu corect, direct proporțional
eforturilor tale

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/274748

