„Г4С Секюрити Сълушънс” ЕООД
Младост 4, „Бизнес парк София” 1,

Тел.: +359 2 976 0938

сграда 3, офис 207-208

Email: office@bg.g4s.com

1766 София, България

www.g4s.bg

Търси да назначи:
ОХРАНИТЕЛИ

РЕЦЕПЦИОНИСТ/КА

G4S е международна компания с дългогодишен
опит и традиции в охранителната дейност. За
охрана и рецепциионно обслужване в обект на наш
клиент на територията на град София.

G4S е международна компания с дългогодишен опит и
традиции в охранителната дейност. За рецепционно
обслужване на наш обект в град София, търсим
отговорна и комуникативна личност, отговаряща на
следните условия:

ИЗИСКВАНИЯ:
-Средно образование;
-Българско гражданство;
-Без кредитна задлъжнялост;
-Психически здрави;
-Чисто съдебно минало;
-Не се изисква опит на подобна позиция.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно или висше образование;
- Много добро владеене на английски език;
- Компютърни умения - MS Office;
- Представителен външен вид.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
-Контролира пропусквателния режим на обекта;
-Наблюдава за нередности и нарушения.
ПРЕДЛАГАМЕ:
-Коректни трудови взаимооОХРАНИТЕЛИтношения;
-Трудов договор и осигуряване върху брутното
възнаграждение;
-Работа на смени, по предварително изготвен
график.
Ако желаете да станете част от екипа на G4S,
фирма утвърдена с професионализма и
коректността си в сферата на сигурността изпратете
автобиография. Само одобрените по документи
кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат
под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Г4С
Секюрити Сълушънс ЕООД се задължава да ги
съхранява и да не ги разпространява под каквато и
да е форма освен за целите на настоящия подбор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
-Посреща и регистрира посетителите;
-Уведомява съответните служители за посещението;
-Приема телефонни обаждания, входяща поща и
куриерски пратки;
-Води кореспонденция по е-mail на български и на
английски език;
ПРЕДЛАГАМЕ:
-Коректни трудови взаимоотношения;
-Трудов договор и осигуровки върху брутното
възнаграждение;
-Въвеждащо обучение;
-Приятна работна среда.
Ако позицията представлява интерес за Вас, ще
очакваме вашата автобиография.
Ще се свържем само с одобрените кандидати за
интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под
специалната защита на ЗЗЛД.
Г4С Секюрити Сълушънс ЕООД се задължава да ги
съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е
форма, освен за целите на настоящия подбор. .

За повече информация:
Тел.: 02/976 09 38; и електронна поща: rumen.tsonkov@g4s.bg

