
 

                    ՀԱՄԱՏԵՂԻ՛Ր ՈՒՍՈՒՄԴ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԵՏ 

Աշխույժ և դրական մարդկանց առաջարկում ենք միանալ վաճառքի մեր հզոր 

թիմին:  

Աշխատանքի նկարագիրը՝ 

 Հաճախորդների ներգրավում 

 Պայմանագրերի կնքում 

 Վաճառքների իրականացում  

 Խորհրդատվության տրամադրում 

 

Մենք բարձր ենք  գնահատում՝ 

 Գրագետ խոսքը 

 Կյանքի հանդեպ դրական տրամադրվածությունը 

 Մարդկանց հետ հաճույքով շփվելու պատրաստակամությունը  

 Նպատակին հասնելու ունակությունը  

 Սովորելու ձգտումը 

 

Ինչու՞ հենց այս աշխատանքը՝ 

 Աշխատանքը գրասենյակային է 

 Աշխատանքային գրաֆիկը ճկուն է 

 Կարելի է համատեղել ուսման և/կամ այլ զբաղվածության հետ 

 Վարձատրությունը գործարքային է. եկամտի չափը կառավարում ես հե՛նց ինքդ 

 Ունես լավ հնարավորություն  աշխատելու  ոլորտի առաջատար մասնագետների  հետ  

 Քո առջև բացվում են առաջխաղացման լայն հնարավորություններ  

 

Դառնալով մեր թիմի անդամ, դու՝ 

 Կունենա՛ս աշխատանքային փորձ  

 Կապահովե՛ս քո մրցունակությունն աշխատաշուկայում 

 Կստանաս քո գիտելիքները կիրառելու հնարավորություն 

 Կմասնակցես ոլորտի առաջատար մասնագետների դասընթացներին 

 Հնարավորություն կունենա՛ս քո ներդրումն ունենալ Հայաստանում ամենաարագ զարգացող 

ոլորտներից մեկում 

 Կդառնա՛ս առաջատար ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչ 

 

CV-ն ուղարկել student@rgs.am էլ.փոստի հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով` 

«Աշխատանք ուսանողների համար»  
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СОВМЕЩАЙ УЧЕБУ С РАБОТОЙ !!! 

 
Предлагаем активным и позитивным людям присоединиться нашей сильной 

команде продаж 
 

Описание работы 

 

 Привлечение клиентов 

 Заключение договоров 

 Осуществление продаж 

 Консультация клиентов 

 

Мы высоко ценим 

 

 Грамотную речь 

 Позитивное отношение к жизни 

 Готовность с удовольствием общаться с людьми  

 Умение достигать целей 

 Готовность учиться 

 

Почему эта работа? 

 

 Работа - офисная 

 Рабочий график - гибкий  

 Можно совмещать с учебой или и/или с другой деятельностью 

 Оплата сдельная. ты сам можешь определять размер свого  дохода 

 У тебя есть хорошая возможность работать с ведущими специалистами этой области 

 Перед тобой раскрываются широкие возможности для продвижения  

 

Стань членом нашей команды и ты 

 

 Получишь опыт работы 

 Обеспечишь свою конкурентоспособность на рынке труда 

 Получишь возможность применять свои знания на практике 

 Примешь участие в тренингах ведущих специалистов 

 Получишь возможность внести свой вклад в одну из самых быстроразвивающихся 

областей в Армении 

 Станешь представителем ведущей страховой компании 

 

 

Отправь CV по адресу  student@rgs.am  отметив в строке темы 

«Работа для студентов» 
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