A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatóság
Balassagyarmat 1. posta
Postai ügyintéző (7 órába) munkakörbe
munkatársat keres
A munkakört betöltő fő feladatai:
 Értéknövelési tevékenység elvégzése.
 Valamennyi a Magyar Posta hálózatában értékesített termék vonatkozásában:
 A munkáltató által meghatározott mennyiségben és minőségben végezzen:

Átirányítást és/vagy, ügyféligény felmérést és/vagy, ügyféligényeket kielégítő termékértékesítést.
 A kiosztott személyes tervelvárások teljesítése.
 Minden egyéb értékesítési tevékenység, amellyel a munkáltatói jogkörgyakorló megbízza
 Készpénz-, értékcikk-, valamint kereskedelmi áru ellátmány átvétele, értékesítése
 Küldemények felvétele a vonatkozó szabályzatokban, utasításokban foglaltaknak megfelelően.
 Pénzforgalmi befizetések elfogadása meghatározott összeghatárig, az előírt technológiai folyamat szerinti felvétele,
fizetőeszköz átvétele, őrzése a biztonsági szabályok betartásával.
 Bankkártya terhére történő ki- és befizetések meghatározott összeghatárig, valamint egyenleg lekérdezések teljesítése.
 Pénzforgalmi bizonylatokkal és készpénzzel való leszámolás.
 Meghatározott termékekre nyugta és számlaadás biztosítása.
 Értékesített értékcikkekkel, kereskedelmi árukkal és készpénzzel való leszámolás.
A munkakör betöltésének követelményei:
 Iskolai végezettség: érettségi
 Bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány
 Társaság által elfogadott szakképesítés, mely belső képzés során elsajátítható
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
 postaforgalmi szakközépiskolai végzettség,
 banki ügyintézői végzettség
További információk:
 A munkavégzés helye: Balassagyarmat 1. posta (2660 Balassagyarmat Rákóczi út 24.)
 Bérezés: megegyezés szerint
 Napi munkaidő: 7 óra
 A munkakör betölthető: a kiválasztást követően azonnal

Jelentkezési határidő: folyamatos a munkakör betöltéséig, de maximum 2018. február 28-ig.
A jelentkezés tartalmazza:

részletes, fényképes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével

kérjük, hogy jelentkezésében az alábbi referenciaszámra hivatkozzon: KO-46/2018
A munkakörrel kapcsolatban további információt ad:
Mikéné Varga Rita munkaügyi ügyintéző vagy Pásztor Tiborné munkaügyi ügyintéző
Telefonszám: 06/30-770-1866, 06/30-772-1125, 06/30-771-6679
Luzics Adrienn HESZK Központi Humánerőforrás Osztály, Központi Munkaügyi Csoport
Telefonszám: 06/30-771-2759
Jelentkezési cím:
HESZK, Központi Humán Erőforrás Osztály, Központi Munkaügyi Csoport
Levélcím: 1540 Budapest
E-mail cím: toborzaskozpont@posta.hu

Keresse fel a Magyar Posta Zrt. Karrier irodáját is, ahol személyre szabott foglalkoztatási lehetőségekről adunk
tájékoztatást.
Helyszín: Budapest 100 posta (X. kerület Üllői út 114-116.)
Megközelíthető a 3-as metró Ecseri úti megállójától gyalogosan.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 9-17 óráig. Telefon: 06-1-433-7425 vagy 06-30-772-9769.

