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Consultant vânzări produse
nealimentare
Femeie, 20 ani, medii de specialitate studii, nu are copii, necasatorita.
Datele de contact ale candidatului sunt contra cost. Detalii aici: http://
www.rabota.md/cv/
Salariu
Program de lucru
Briceni
Calatorii de afaceri

5000 MDL
Full-time
Briceni
disponibil pentru detasari de serviciu

Experienta de
munca
mai 2020 - pina in prezent
8 luni

1 an
Consultant vânzări produse nealimentare
Iuval-M SRL , Orange Partener
(Chisinau), Vinzari
In obligațiunile mele intra :
Deschiderea magazinul , Așezarea mărfii , deschiderea turei de munca, lucrul
cu clienții , eliberarea facturilor fiscale, primirea și predarea mărfii in 1C ,
primirea și predarea mărfii in reparație, lucrul cu creditele bancare , perfectarea
contractelor in mediul Extranet, soluționarea problemelor clienților , inchiderea
turei de lucru și completarea registrului fiscal

decembrie 2019 - aprilie
2020
4 luni

Receptionist
SRL NOVADENT
(Balti), Serviciul public
Contactarea clienților , informarea despre modificările in program , eliberarea
bonurilor fiscale , completarea registrului fiscal , receptionarea apelurilor
telefonice si a e-mailurilor . Lucrul cu clientii

Education
pina in 2020

Studii medii de specialitate
Colegiul Politehnic Balti
Calculatoare

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/278597

Competente-cheie
Posed abilitați bune de comunicare, sunt responsabila și punctuală . Ma atârn serios fata de lucru , sunt nevoită sa
aplic la postul dat din motive personale și anume schimbarea locului de trai . Recent am facut parte din familia
Orange Moldova.

Competente lingvistice
Romana

Materna

Rusa

Fluent

Engleza

Medium

Informatii suplimentare
Calatorii de afaceri

disponibil pentru detasari de serviciu

Cetatenie

Moldova

Despre mine

Îmi place mult sa cunosc noi oameni și noi împrejurimi, consider ca viața nu trebuie
sa stea intr-un singur punct de aceea sunt dispusă sa ma mișc in ritmul
schimbărilor. Imi place mult sa asimilez noi cunoștințe și sunt pregătită sa înfrunt
obstacole . Ca hobby de baza pot menționa cititul cariilor in special psihologie.

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/278597

