Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

МЕНЕДЖЕР, 2 500 ГРН.
22 січня
2017

Місто: Львів

Вік: 36 років
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Торгівля, продажі, закупівлі

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Дослідницький центр ім.. Разумкова. Посада – інтерв’юер. 2005 -- 2008
рр. Обов‘язки: опитування населення на задані теми. Центр маркетингових досліджень “Бізнес-Аналітика”. Посада –
інтерв’юер. Обов’язки: опитування населення на задані теми про харчі. 2005 -- 2008 рр. РА “Реклама-Ратуша” посада
– менеджер з реклами. 2008 -- 2010 рр. Обов’язки: •залучення клієнтів; •вияснення потреб клієнтів; •оформлення
замовлення та контроль над виконанням; •ведення документації; •складання звітів. Рекламно-інформаційний
тижневик “Афіша Прикарпаття” – менеджер з реклами. 2010р. Обов’язки: •залучення клієнтів; •вияснення потреб
клієнтів; •оформлення замовлення та контроль над виконанням; •ведення документації; •складання звітів. VAB Банк
– фінансовий гід-стажер. 2011р. Обовязки: • Консультування клієнтів шляхом телефонного зв’язку по всьому спектру
фінансових послуг, що предоставляються Банком; • Надання відповідей на питання клієнтів, що поступили шляхом
мережі Інтернет; • Супровід клієнтів карткового бізнесу; • Оформлення заявок по кредитам. Подальший супровід
клієнтів Банку; • Розширення каналів залучення клієнтів і проведення маркетингових коммунікацій Меня зовут Таисия
Лихогляд. Приобретенный опыт и знания стимулируют меня к поиску новых карьерных возможностей. Прилагаемое
резюме даст представление о моем профессиональном опыте, квалификации и достижениях. Прошу добавить мое
резюме в вашу базу соискателей и рассмотреть мою кандидатуру на подходящую позицию. По запросу предоставлю
любую дополнительную информацию. Со мной можно связаться по телефону 0979348701 или электронной почте
tajkaz@yandex.ru. Еще раз, огромное спасибо за вашу поддержку!Львівський національний університет ім.. Івана
Франка. Філософський факультет. Спеціальність психологія1. Мови: українська, російська (вільно), англійська
(розмовна зі словником), 2. Володіння ПК на рівні користувача: •Windows, Word, Excel, 1С •Принтер, ксерокс. 3.
Досвід в молодіжній громадській діяльності: •випускник “Школи Лідерів” 2 м. Івано-Франківська 2006-2007 р.;
•заступник голови міської організації МГО “Молодіжний Союз Наша Україна” ; •прес секретар міської та обласної
організацій МГО “Молодіжний Союз Наша Україна”; •стажування у виконавчому комітеті м. Івано-Франківська в
рамках проекту “Молодь і Влада” в управлінні з питань надзвичайних ситуацій. •стажування в облдержадміністрації в
управлінні промисловості, транспорту та зв’язку; •Заступник голови міської МГО “Максимум”; •Співорганізація
святкових заходів та концертів до дня міста Івано-Франківська та інших заходів, організованих міськвиконкомом м.
Івано-Франківська

