Mosonmagyaróvári székhellyel és országos mezőgazdasági ügyfélkörrel rendelkező tanácsadó cég
keres
Pályázati asszisztens / referens
pozícióra munkaerőt.
Miért keresünk új kollégát?
Dinamikusan fejlődő vállalkozásunk működésének egyik pillére a mezőgazdasági pályázatok
teljeskörű menedzsmentje. Ennek megfelelően külön kis csapat látta és látja el cégünknél ezt a
feladatot. Az új pályázati igényeknek és lehetőségeknek köszönhetően azonban pályázati stábunk
bővítést igényel.
Milyen jellegű munkát végzünk?
Munkánk sikere abban rejlik, hogyan tudunk kommunikálni ügyfeleinkkel, a projektekben résztvevő
szakemberekkel. Fontos, hogy pontosan, precízen, hatékonyan menjen a papírmunka, hogy
megértsük az olykor nem is olyan egyértelmű jogszabályokat, hogy egy kicsit könyvelők, építészek,
jogászok és termelők is legyünk.
Hogy végezzük munkánkat?
Mosonmagyaróvári irodaházunkban van csapatunk „második” otthona, de nem ülünk egész nap az
íróasztal mögött. Ha kell felkeressük ügyfeleinket és a helyszínen kontrolláljuk a folyamatban lévő
projekteket. Tárgyalunk, telefonálunk, egyeztetünk, ötletelünk! Ha kell és lehet, akkor otthonról
dolgozunk, rugalmasak vagyunk! A teljesítmény a lényeg és nem a feladattal eltöltött idő!
Ki lehet csapatunk új tagja?
Örülnénk, ha rendelkeznél felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, hiszen mi is nagyrészt Óvári
Gazdászok vagyunk. Tudj és mert kommunikálni, érts a számítógéphez, bátran ülj autóba és ne ijedj
meg az újtól és a problémáktól!
Az sem baj, ha találkoztál már pályázatokkal és van ebben tapasztalatod! De akkor is lehetsz esélyes,
ha esetleg más területen dolgoztál eddig, vagy pályakezdő vagy! Csak legyen benned elegendő
tettvágy! Mi is elkezdtük valahol…
Mit kínálunk Neked?
A legfontosabb – hisz mindannyian ebből élünk – hogy tapasztalataidnak megfelelő, versenyképes
alapfizetést biztosítunk. A plusz teljesítményt, ezen felül plusz juttatásokban is részesülhetsz. Ez csak
rajtad múlik!
Mivel ideje jelentős részét mindenki munkájával tölti, így fontos, hogy hol és kivel dolgozunk együtt.
A modern munkakörnyezet, a pozitív szemléletű, pörgős, de ugyanakkor családbarát csapat, nálunk
biztosított.
Munkánkból adódóan állandóan tanulunk, új emberekkel találkozunk. Így nálunk a szakmai fejlődés,
a kapcsolatépítés is megoldott.
Ha nem ijedtél meg fentiektől és érdekel a lehetőség, kérjük jelentkezz nálunk önéletrajzoddal,
rövid motivációs leveleddel az info@gazdakontroll.hu e-mail címen! A többit megbeszéljük
személyesen!

