Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă”
Titlul proiectului: „Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!”
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141118
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara

Internship Customer Support & Telecomunicatii la Data4Shops

Scurta descriere a companiei
Data4Shops is a marketing, web-shop management, customer support and office
administration service provider for online companies.
We offer customized solutions that improve communication, reduce time spent on
administrative tasks and increase turnover. Experience, promptitude, respect and
commitment define our way of working with clients. We build and maintain longterm business relationships with clients such as bs-motoparts.com, v-trec.com and
constands.com.
We have strong work ethic, sense of responsibility and great organizational skills.
Our goal is to communicate constructively and have an innovative thinking that
ensures the success of any project.
Our team is made of ambitious and talented people with skills and experience in:
- online marketing
- web-shop management (e-commerce)
- customer support
- office administration and management
Cerinte:
 Un coleg inteligent, flexibil, responsabil si onest care sa fie orientat spre
solutii
 Vorbitor al limbii germane la nivel avansat (C1-C2) dornic de a-si
imbuntati skill-urile
Responsabilitati:
Asteptam de la tine urmatoarele:
 Seriozitate si capacitate de absorbtie rapida a informatiilor
 Sociabilitate si abilitatea de a transforma orice situatie de cumpana intruna win-win
 Flexibilitate, rezistenta la stres si dorinta de dezvoltare personala
Alte informatii:

http://www.careirait.uvt.ro
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Beneficii:
 Posibilitati de dezvoltare personala prin formare specifica activitatii, cu
accentul pus pe abilitatile proprii
 Program de internship cu posibilitatea unei colaborari pe termen nelimitat
 Pachet salarial motivant si alte beneficii incluse
 Sansa de folosire a cunostintelor dobandite in pentru a progresa personal si
profesional
 Mentoring escaladat
Locatie: Timisoara
Durata stagiu: 3 luni
Internshipul in Customer Support & Telecomunicatii de la Data4Shops este o
oportunitate excelenta pentru cei care doresc sa lucreze intr-o companie unde
experienta, promptitudinea, respectul si dedicarea definesc lucrul si colaborarea
cu clientii sai. Acest internship este remunerat.
Aplica aici

http://www.careirait.uvt.ro

