!!"
$
$
$
$
$
%

#!

&

Bom dia!
GCS Grupo pede desculpa por lhe enviar esta mensagem ao seu correio electrónico.
Por favor, leia até ao fim a nossa proposta, mas se não quer receber o nosso correio electrónico
mais, simplesmente elimina a mensagem, assim não a receberá da próxima vez.
A companhia, em que os seus serviços privilegiam de uma grande procura em Portugal, anuncia
recrutamento de novos trabalhadores.
Neste momento na nossa companhia está aberta a vaga no cargo de gestor/administrador de conta
dos clientes.

Descrição da vaga:
Salário: 2000 Euros por mês prémios

Localização: Portugal, qualquer cidade
Obrigação:
Servir um determinado tipo de consumidor, prestar serviços consultivos, coordenar as
actividades das secções, controlar a execução das actividades até receber o resultado final,
cooperar com os clientes distantes e outros fornecedores de informação, e também prestar
serviços informativos e controlar a execução da operação dos clientes.
Você será o ponto de ligação entre os clientes e as subdivisões da nossa companhia. Assim
também, serás o ponto de ligação entre os trabalhadores da companhia e subdivisões locais,
possibilitar os funcionários desempenharem as suas funções com eficácia.
Experiencia anterior de trabalho não é obrigatório. Tal vaga é parcial, sobretudo trabalhando em

casa apenas 2-4 horas por dia.

Exigências para a candidatura:
Acesso ao internet, poder trabalhar com o programa Office. Para desempenhar a função é preciso
2-3 horas por semana (5 dias por semana). O conhecimento de inglês no nível básico, a fim de
comunicar connosco. Exigências principais: executar a tempo os deveres postos, e dialogar com
os clientes.
- Honestidade
- Optimismo
- Alegria de viver e energia

- Pontualidade e responsabilidade
- Capaz de trabalhar em situações de stress
- Capaz de resolver problemas a curto prazo
- Desejo de atingir sucesso no trabalho

Devido a especificidade de tal vaga, nós usamos o seu e-mail, pois esta forma esquisita de
recrutamento atingirá melhor o público-alvo â€“ o trabalhador potencial.
Trabalhar em casa dará você uma boa vantagem. Para a companhia também é interessante.
A seguinte vaga â€“ urgente. Por favor envie-nos o seu curriculum vitae ou preencha o impresso
em baixo no correio electrónico mailpt@globalcorporateservice.net com o tema de
â€œTrabalhoâ€ . O nosso gestor entrara em contacto consigo sem falta.
http://www.globalcorporateservice.net
mailpt@globalcorporateservice.net
Impresso:
Nome completo:
Idade:
Número de Telemóvel:
Telefone de casa:
Nível de inglês:
Hora disponível para contacto:
Nome do banco (onde tem uma conta bancária):
E-mail:
Uma das tarefas, que a nossa companhia presta, - recrutar funcionários para grandes companhias.
Nós já possuímos uma base de dados gerais dos trabalhadores. Todavia estamos interessados em
ampliá-la. Por isto, se quiser, o seu curriculum pode ser acrescentado aqui. Para isto, envie o email com o tema â€œTrabalhoâ€ .
Agradeço pela atenção dispensada.
Será um prazer lhe ter entre os nossos funcionários.

