Phantom Shopping® cauta coleg/a pentru pozitia de Asistent Manager de Proiect!
Phantom Shopping®, firmă cu peste 10 ani de activitate în domeniul activităților de mystery
shopping recrutează o persoană pentru postul de Asistent Manager de Proiect localizat în ClujNapoca!
Cautam o persoana care:
-

Invata repede si este receptiva la tot ce e nou;
Are bune abilitati de comunicare si putere de convingere;
Cunoaste pachetul MS Office ( Word, Excel, Power Point, E- mail);
Respecta cu strictete termenele limita;
Are dorinta de a se dezvolta pe plan profesional;
Acorda atentie detaliilor;
Este descurcareata si care face fata cu brio situatiilor stresante;
Are abilitati dezvoltate de socializare si interactiune;
Cunosterea limbii engleze reprezinta un avantaj;

Ce iti putem oferi?
- Telefon si laptop de serviciu;
- Oportunitatea de a lucra intr-un mediu placut, deschis, unde munca de echipa este deosebit de
importanta?
- Un program flexibil de 8 ore cu posibilitate de incepere intre 08:00-10:00;
- Participarea la trainingurile organizate de firma;
- Cafea/ceai dupa bunul plac! 
Care vor fi sarcinile tale?
- Selecteaza din baza de date persoanele interesate/necesare pentru implicarea in proiectul
coordonat, conform profilului de shopper;
- Planifica si coordoneaza vizitele de mystery shopping, respectand termenele primite;
- Transmite detalii legate de finalizarea proiectului de mystery shopping clientilor si evaluatorilor
implicati;
- Intocmeste lista de plati cu evaluatorii implicati;
Vino in echipa noastra! 
Persoanele interesate sunt rugate să trimita un CV și o scrisoare de intenție motivând în ea de
ce s-ar potrivi pentru acest post și ce plus valoare ar putea aduce firmei. Documentele trebuie
trimise pe adresa: recrutare@phantomshopping.ro până în data de 26.05.2017
Mai multe informații puteți solicita de la:
Călin Chioreanu
recrutare@phantomshopping.ro
+40 (0) 745 801 915
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