
	  

	  

	  
DODATKOWA	  PRACA	  DLA	  KAŻDEGO!	  

Masz	  serce	  do	  biznesu?	  Szukasz	  nowych	  wyzwań?	  Chcesz	  pracować	  z	  ludźmi	  pełnymi	  pasji?	  
	  
Spółka	  Wirtualne	  Powiaty	  3	  spółka	  z	  o.	  o.	  poszukuje	  kreatywnych	  i	  proaktywnych	  osób	  do	  
współpracy:	  

	  
Czekamy	  na	  Ciebie,	  jeśli:	  
•	  lubisz	  rozmawiać	  z	  ludźmi	  i	  im	  pomagać	  	  
•	  wykazujesz	  inicjatywę,	  masz	  głowę	  pełną	  pomysłów	  
•	  jesteś	  pracowity	  /	  pracowita	  
•	  interesujesz	  się	  nowymi	  technologiami	  
•	  dbasz	  o	  swój	  rozwój	  osobisty	  
•	  angażujesz	  się	  w	  postawione	  przed	  Tobą	  zadania.	  
	  
Pracując	  z	  nami	  będziesz	  odpowiedzialna/y	  za	  rozwój	  naszej	  firmy,	  m.in.	  za:	  
•	  pozyskiwanie	  nowych	  klientów	  
•	  współpracę	  z	  klientami	  
•	  prowadzenie	  działań	  marketingowych.	  
	  
	  
Korzyści	  z	  pracy	  u	  nas:	  
•	  zatrudnienie	  na	  podstawie	  umowy	  współpracy	  
•	  atrakcyjny	  system	  wynagradzania	  adekwatny	  do	  osiąganych	  wyników	  
•	  praca	  z	  młodym	  i	  dynamicznym	  zespołem	  
•	  wsparcie	  merytoryczne	  z	  zakresu	  oferowanych	  produktów	  
•	  praca	  dodatkowa	  
• bliska	  współpraca	  ze	  specjalistami	  Spółki	  
•	  elastyczny	  czas	  pracy-‐	  to	  Ty	  decydujesz	  kiedy	  i	  ile	  pracujesz.	  
	  
	  
Do	  udziału	  w	  rekrutacji	  zapraszamy	  każdego!	  Zarówno	  osoby	  młode,	  dopiero	  wkraczające	  na	  rynek	  
pracy,	  jak	  również	  kandydatów	  dojrzałych,	  którzy	  chętnie	  podzielą	  się	  z	  nami	  swoim	  doświadczeniem	  
zawodowym	  i	  życiowym!	  
	  
Dodatkowe	  informacje	  można	  uzyskać	  pod	  numerem	  telefonu	  881	  445	  001	  lub	  na	  stronie	  
internetowej	  www.wirtualnepowiaty.pl	  
	  
Oferty	  zawierające	  CV	  prosimy	  nadsyłać	  na	  adres:	  biuro@wirtualnepowiaty.pl	  
Informujemy,	  iż	  nie	  zwracamy	  nadesłanych	  aplikacji.	  Kontaktujemy	  się	  tylko	  z	  wybranymi	  
kandydatami	  
	  
Prosimy	  o	  dodanie	  zdania:	  „Wyrażam	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  moich	  danych	  osobowych	  zawartych	  w	  
ofercie	  pracy	  dla	  potrzeb	  niezbędnych	  do	  realizacji	  procesu	  rekrutacji	  (zgodnie	  z	  ustawą	  z	  dnia	  
29.08.1997r	  o	  ochronie	  danych	  osobowych,	  Dz.U.2016	  poz.922)”.	  


