ZEPTER

PIEVIENOJIETIES MŪSU
VESELĪBAS MISIJAI
Zepter International ir plaša starptautiska kompānija, kas nodarbojas ar ekskluzīvu augstas
kvalitātes preču ražošanu, pārdošanu un izplatīšanu visā pasaulē. Uzņēmums principiāli izmanto
tirdzniecības pārstāvjus, kā arī organizē tirdzniecību augstas klases veikalos.
Līdz ar Zepter Finance Holding AG, finanšu un apdrošināšanas kompāniju tā veido Zepter Group
daļu.
Kopš kompānijas dibināšanas Zepter International ir noteikusi ārkārtīgi augstus kvalitātes
standartus un darba gaitā ieņēmusi nozīmīgu vietu neskaitāmu cilvēku dzīvē visā pasaulē.
Ik pēc 10 sekundēm kaut kur pasaulē sākas jauna Zepter produktu prezentācija – kompānija ir
pārstāvēta 5 kontinentos vairāk nekā 60 valstīs.
Zepter International pieder 7 fabrikas Šveicē, Vācijā un Itālijā. Ofisu telpas, kuru kopējā platība
pārsniedz 320 000 m² lielākajās pilsētās visā pasaulē.
25 darba gadi ir bijuši ļoti sekmīgi: vairāk nekā 80 miljoni cilvēku ir kļuvuši par apmierinātiem
Zepter izstrādājumu lietotājiem.
Par saviem panākumiem Zepter var pateikties uzņēmuma vīzijai, izcilajai kvalitātei,
novatoriskajiem produktiem un unikālajai realizācijas sistēmai, ko veido vairāk nekā 100 tūkstoši
darbinieku un konsultantu.
Zepter lepojas ar saviem teicami apmācītajiem, motivētajiem un iedvesmotajiem veselīga dzīves
stila ekspertiem, kas iesaistījušies vispasaules veselības un skaistuma misijā.

KĻŪSTIET PAR ZEPTER VISPASAULES VESELĪBAS MISIJAS DAĻU

JAUKĀKA, ILGĀKA DZĪVE!
ĪPAŠIE
NOTEIKUMI JAUNAS
PRODUKCIJAS
popularizēšanas
menedžeriem
2015.GADĀ
Kompānija Zepter piedāvā
pastāvīgu atbalstu jūsu
potenciāla realizēšanai
un mērķu sasniegšanai

MĒS PIEDĀVĀJAM:
• Elastīgu darba grafiku
• Augsta līmeņa bezmaksas apmācību
• Iespēju sekmīgi veidot starptautisku karjeru
• Iespēju saņemt informāciju par novatoriskiem pētījumiem mūsu attīstībai
un izdzīvošanai nozīmīgās jomās (pareizs uzturs, veselības uzturēšana ar
gaismas palīdzību, tīrs ūdens un gaiss)
• Iespēju ceļot un piedalīties starptautiskās konferencēs un konkursos

MŪSU PRASĪBAS:
• Darbinieki ar augstāko vai vidējo speciālo izglītību
• Labas organizatora un komandas vadības iemaņas
• Entuziasms, iztēle un augsta motivācija
• Komunikabilitāte, iemaņas darbā sociālajos tīklos
• Vēlama darba pieredze tirdzniecībā
• Prasme strādāt dinamiskā ritmā

Pievienojieties mūsu veselības
misijai un gūstiet panākumus
Gaidīsim jūsu CV:
SIA ZEPTER INTERNATIONAL BALTIC
Rīgā: Tālr.: 80007222; e-pasts: sales@zepter.lv
Ventspils: Tālr.: 26446826; e-pasts: vera.borisova@zepter.lv
Liepājā/Valmierā: Tālr.: 29481266; e-pasts: training@zepter.lv
Daugavpils: Tālr.: 29476080; Tālr.: 29455942; e-pasts: daugavpils@zepter.lv
Rēzeknē: Tālr.: 26461941; e-pasts: inna.zukova@inbox.lv
www.zepter.lv
YouTube: Zepter Latvija, Facebook: Zepter Latvija

