Site N.1 de recrutare in Moldova
CV din 15 ianuarie 2021

Manager
Femeie, 26 ani, superioare studii, nu 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

3000 MDL
Munca la domiciliu / Freelance
Causeni
disponibil pentru detasari de serviciu

Experienta de
munca
aprilie 2019 - pina in prezent
1 an si 9 luni

2 ani si 1 luna
Asistent Manager
SoftTehnica SRL
(Targu Jiu, Romania), Activitatea administrativa, secretariat
Centralizarea sumelor achitate cash de catre clienti/parteneri si pastrarea
evidentei cheltuielilor efectuate.
Centralizarea, îndosarierea și arhivarea documentelor.
Emitere facturi si chitanțe.
Scanare si arhivare diverselor documente.

aprilie 2017 - august 2017
4 luni

Operator Ghiseu
FinComBank
(Chisinau), Banci, investitii, leasing
Efectuarea operațiunilor de casă (schimb valutar, transferuri banesti, incasa
plati utilitati)
Promovarea și vânzarea produselor și serviciilor bancare.

Education

Studii superioare

pina in 2019

Universitatea " Constantin Brancusi" din Targu Jiu, Stiinte Economice
Banci si Asigurari

pina in 2017

Universitatea Tehnica a Moldovei, Inginerie Economica si Business
Business si Administrare

Instruire continua, cursuri de formare
CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/279192

2020

Inspector Resurese Umane in Profesional New Consult, or. .

Competente-cheie
Codul Muncii si ultimele modificări ale acestuia
REVISAL, mod de completare și transmitere, conform ultimei actualizări, HG 500/ 2011
Modele documente si modalități de completare a acestora
Legea dialogului social
Salarizarea

Competente lingvistice
Romana

Materna

Rusa

Medium

Engleza

Elementar

Informatii suplimentare
Calatorii de afaceri

disponibil pentru detasari de serviciu

Cetatenie

Moldova

Permis de conducere

B

Despre mine

Capacitatea de organizare a timpului
Spirit de echipa
Spirit de observatie
Abilitati de comunicare
Abilitati de planificare
Abilitati de interrelationare
Abilitati de invatare eficienta

Retele sociale
Acest candidat are trimiteri la paginile sale pe retelele sociale, pe care le puteti vedea achitand
pentru acces. Detalii aici: https://www.rabota.md/ro/prices/cv

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/279192

