
 

 

 
BELSŐ KERESKEDELMI MUNKATÁRSAT 

keresünk, aki lendületes munkavégzésével és kiváló kommunikációjával 

hozzájárul partereink magas szintű kiszolgálásához. 

 

Téged keresünk, ha:  

 vállalod a két műszakot  

 nem riadsz meg az esetenkénti szombati munkavégzéstől 

 bírod a pörgős állómunkát  

 szereted, hogy a munkád során rengeteg emberrel találkozol 

 számodra is természetes, hogy kedvesen szólsz mindenkihez  

 gyorsan reagálsz különböző szituációkban és agilisan állsz a váratlan 

helyzetekhez  

 rendelkezel középfokú végzettséggel  

 van tapasztalatod ügyfélszolgálatos és pénzkezelési feladatok 

ellátásában 

 

Jól fogod magad érezni nálunk, ha:  

 fontos számodra a kiszámítható munkaidő, hogy csak akkor és csak addig kell 

dolgoznod, ami az előre kiadott munkaidő-beosztásodban szerepel  

 lényeges, hogy bejelentett állásod legyen 

 nem bánod, hogy az üzemanyag költségeidhez kilométerenként 15 Ft-tal 

hozzájárulunk   

 a juttatásként kapott étkezési utalvánnyal szívesen vásárolsz  

 szeretsz jó hangulatú csapattal együtt dolgozni 

 szívesen részt veszel a céges rendezvényeinken, mint pl. családi nap, horgász 

piknik, külföldi sportnap és síelés, foci bajnokság stb. 

 szereted a tiszta elvárásokat, amelyek mentén végezheted a feladataidat, és 

elvárod, hogy a munkáltatód is betartsa a szabályokat 

 nem szeretnél állandóan váltani, hosszú távon egy munkahelyen képzeled el a 

jövődet 

 

 



 

 

Az alábbi feladatokkal telik majd egy napod nálunk:  

 a partnereink adatait és az általuk beszállított anyagot rögzíted a 

vállalatirányítási rendszerünkben, amely során segítségedre lesz az automata 

rendszám felismerő- és mérleg rendszer 

 ügyfeleink túlnyomó többsége ismeri már a járást a telepünkön, olykor viszont 

szükséges útba igazítást és tájékoztatást nyújtanod az eseti beszállítóinknak  

 pénzt is kell kezelned, ugyanis néhány ügyfelünk nálad fizetik majd ki a 

szolgáltatásaink díját készpénzzel vagy bankkártyával, vagyis lesz némi 

számlázási feladatod is 

 kell egyéb adminisztrációra is számítanod, pl.: dokumentumkezelés, 

statisztikák és riportok készítése, stb. 

 

Munkavégzés helye: Gyál külterülete  

Hiszünk a hosszú távú kapcsolatokban, melyek együttműködésre és 

megbízhatóságra épülnek.  

Hiszünk a szakértelem fontosságában és az ezáltal biztosított minőség erejében.  
Hiszünk abban, hogy munkánkkal hozzájárulunk környezetünk védelméhez.  

Ha Te is hiszel ezekben, jelentkezz az alábbi elérhetőségeken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezésed postai úton is megküldheted:  

FCC Magyarország Kft. Toborzás 2360 Gyál, Kőrösi út 53. 

 

Bővebb információk a www.fcc-group.hu oldalon. 

 

 Be part of the Future with us… 

cv@fcc-group.hu 
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