A Magyar Posta Zrt.
Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság
Heves posta
Postahelyi csoportvezető munkakörbe
munkatársat keres
A munkakört betöltő fő feladatai:
 A postahely értékesítési folyamatainak megszervezése, értékesítés irányítási tevékenység ellátása.
 A munkavállalók értéknövelési, ajánlási, átirányítási, címközvetítési, üzletszerzési tevékenységének rendszeres
értékelése, fejlesztések végrehajtása
 Közreműködés a postahelyi éves terv lebontásában, kommunikálásában és a munkavállalói célfeladatok
meghatározásában
 Kitelepülések, nyílt napok szervezése, lebonyolítás ellenőrzése, értékelése, közreműködés az állományápolási
tevékenység működtetésében
 A technológiai ellenőrzések elvégzése a hatáskörébe utalt területen, intézkedés a feltárt problémák
megszüntetésére, vizsgálatok kezdeményezése
 Az irányítása alá tartozó területen felelős az optimális szolgálat- szervezésért, a technológiai folyamatok
felügyeletéért, valamint a folyamatot támogató technológiai eszközök folyamatos működőképességének
biztosításáért
 Motivációs rendszerek magas szintű ismerete, alkalmazása
 Oktatások, megbeszélések szervezése, helyi oktatások lebonyolítása, dokumentálása
 A hatáskörébe utalt minőségi mutatókkal kapcsolatos tevékenység elvárt szintű biztosítása
 A postahely vonatkozásában elrendelt adatok gyűjtése, összesítése, elemzése
A munkakör betöltésének követelményei:
 Iskolai végzettség: középiskola
 Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
 Társaság által elfogadott szakképesítés, mely belső képzés során elsajátítható
 Szakmai gyakorlati idő: 1-3 év
 Irányítási gyakorlati idő: 1-3 év
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
 hasonló területen szerzett tapasztalat
További információk:
 A munkavégzés helye: Heves posta (3360 Heves Deák Ferenc út 15.)
 Bérezés: megegyezés szerint
 Munkaidő: napi 8 óra
 A munkakör betölthető: a kiválasztást követően azonnal
Jelentkezési határidő: folyamatos a munkakör betöltéséig, de maximum 2019. január 31-ig.
A jelentkezés tartalmazza:

részletes, fényképes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével

kérjük, hogy jelentkezésében az alábbi referenciaszámra hivatkozzon: KE-632/2018
A munkakörrel kapcsolatban további információt ad:

Kiss Csaba, postavezető (Heves posta) a +36-30/771-7440 telefonszámon
 Peternai Kata (Kelet-magyarországi Munkaügyi Csoport) a +36-30/771-8985 telefonszámon.
Jelentkezési cím:
Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Munkaügyi Csoport
Levélcím: 4026 Debrecen Múzeum u. 3.
E-mail cím: toborzaskelet@posta.hu
Keresse fel a Magyar Posta Zrt. Karrier Irodáját is, ahol személyre szabott foglalkoztatási lehetőségekről adunk tájékoztatást.
Telefon: 06-30-772-9769. Hívását hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-15 óráig várják munkatársaink.
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a
jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az
álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott
személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre
kerülhet az éppen aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának
visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek
bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

