
   

                    
        

          
                       

          
       

   
           

   
 

Mona Gehrt

Mona Gehrt
- Løsningsorienteret og god til at at have mange bolde i luften, samt dygtig til at motivere andre
- Positiv af indstilling overfor kunder, vikarer og dine kollegaer.
- Fleksibel og evner at se tingene i en større sammenhæng
- Har et vedholdende servicegen samt situationsfornemmelse
- Gode kommunikationsevner gennem ærlighed, troværdighed og vedholdenhed.

Mona Gehrt
- Vores kommende kollega er uddannet pædagog
- Har gode IT-kundskaber - koblet med en generel og intuitiv sans for IT.
- Er kvik på tastaturet, og har en naturlig appetit på at forstå og bruge IT-programmer og mestre dem falder dig naturlig let.

Mona Gehrt
Arbejdsopgaver:

Mona Gehrt
Kvalifikationer:
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Mona Gehrt
Personalekonsulent med baggrund som pædagog

Mona Gehrt

Mona Gehrt
MG-V tilbyder:

Mona Gehrt
Der er tale om en fast stilling på 40 timer om ugen.
Da vi er en virksomhed, der har åbent i tidsrummet 06.00-24.00 alle dage året rundt, vil du indgå i en vagttelefonordning. Du skal være indstillet på at indgå i en vagtplan med både dag- og aftenvagter samt vagt hver anden weekend. 
Du vil oftest være ene på skansen på aften- og weekendvagter, og skal derfor ikke være bleg for at være den eneste person i bygningen.

Mona Gehrt
ANSØG NU PÅ

Mona Gehrt
Ansøgning samt CV sendes til:
ansoegning@mg-v.dk
Emnefeltet i mailen mrk. “Personalekonsulent”
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Mona Gehrt på 23 104 104

Mona Gehrt
- Aktiv pleje og servicering af eksisterende kunder via telefon
- Opfølgning på vikarydelser med henblik på, at sikre kundetilfredshed såvel som vikarernes oplevelse, bliver en del af dine opgaver.
- På kald 24/7 for vores kunder og vikarer, så vikariater og stillinger besættes.
- Indkaldelse og afholdelse af ansættelsesinterview, samt rekruttering af nye medarbejder.
- Mange ad hoc opgaver der også kræver fokus.


Telefonen er omdrejningspunktet, og pulsen til vores kunder og vikarer, og derfor skal du trives med at være på.

Mona Gehrt
Du tænker og arbejder selvstændigt, og trives med en tæt sparring i dit team. Du arbejder effektivt, struktureret og proaktivt med dine opgaver, og du trives med at tempoet er højt, da vi ofte arbejder med korte deadlines.
Vi søger i øjeblikket en ekstra personalekonsulent til vores kontor i Århus, der kan varetage kundeservice, ekspedition af vikarydelser samt rekruttering.
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Personalekonsulent med baggrund som pædagog

Mona Gehrt
Går du rundt som pædagog og har gode IT-kundskaber, så er det måske dig vi står og mangler. Er du udadvendt, opsøgende og har et personligt drive, så vil vi gerne i kontakt med dig.

Mona Gehrt
Arbejdsopgaver:

Mona Gehrt
Som person er du:
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www.mg-v.dk
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