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Captador/a socis Fundació Pasqual MaragallBARCELONA (BARCELONA)Empresa: consolidar
barcelona s,l.Descripció: Treballa amb nosaltres per 700 euros fixes mes incentius.Busquem
captadors de socis ONG compromesos amb els valors de la FUNDACIÓ PASQUAL
MARAGALL per treballar al nostre equip de F2F (cara a cara) a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. Volem donar a conèixer la Fundació Pasqual Maragall i la seva lluita contra
l'Alzheimer. Cada soci, amb la seva col•laboració, farà possible derrotar la malaltia. Si ets una
persona extravertida, compromesa i empàtica et volem en el nostre equip per ajudar-nos a
lluitar contra l'Alzheimer. "Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser invencible." Et
proposem: -Contracte laboral amb alta a la seguretat social a mitja jornada, cinc hores de matí
de 10:00 a 15:00 de dilluns a divendres, amb vacances remunerades. -T'assegurem un salari
fixe de 700 euros bruts mes incentius per a la captació de socis. El teu esforç sempre es veurà
recompensat. -Captaràs socis en equips de 2 a 5 persones a diferents zones de gran afluència
de gent a l'àrea metropolitana de Barcelona. (Ens mourem dins de la Zona 1 del sistema de
transport integrat) -Tindràs formació continua perquè et converteixis en un expert promotor o
captador de socis amb noves habilitats i competències. -Possibilitat de promoció com a referent
d'equip o fins i tot coordinador dels teus propis equips Requisits: Busquem persones amb la
capacitat per transmetre els valors de la Fundació. Valorarem el compromís amb causes
socials, la seriositat i responsabilitat, enfocada a complir els objectius. Per això apostem en
garantir sempre un salari base digne més importants incentius, per generar així equips
estables, motivats, amb bon ambient laboral i amb ganes de fer socis de qualitat. Apunta't i
ajuda'ns a derrotar l'Alzheimer!Relació laboral: LABORAL TEMPORALNombre Hores: 25Salari
mensual des de: 0Salari mensual fins a: No informat19/07/2017
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