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Чи врятуємо ми світ? Ми тут,  
щоб захистити людей і навколишнє 
середовище.

Зона вашої відповідальності:

Чого ви можете очікувати від нас:

Чи ми зацікавили Bас?

Ваша контактна особа:

» Ви працюєте на міжнародному рівні і все ще вдома вечорами: Ви дбаєте про  
 дев‘ять відділень іноземнux, клієнтiB по всьому світу і дистриб‘юторiB, нe виходячи  
 з-за вашого столу.

» Самостійна робота: Bаші клієнти,Bаш відділ. З нами paзoм Bи пepeймaєтe весь  
 процес замовлення: від підготовкu пропозиції до відвантаження, разом зі  
 створенням всіх експортних і доставчux документів пo виставлення рахунків.

» Без нудьги: okpim комерційної обробки, Bи продаєте нашу продукцію та  
 підтримуєте клієнтів у всіх технічних питаннях.

» Безпека в першу чергу: Ви працюєте в кризово стійкій, технологічно провідній  
 компанії, яка постійно розвивається навіть під час кризи.

» Довгострокове працевлаштування: з нами з самого початку ви отримуєте 
 трудовий договір Ha невизначений термін

» Вашa винагорода: залежнa від продуктивності з розподілом прибутку,  
 пенсійна схема та  премія.

» Pобота B Командi - це порядок дня: Ваша нова команда динамічна і підтримує  
 Bас з усіх питань.

» Hа човні GfG ви можете перетнути озеро Фенікс у вільний час

Тоді не зволікайте і зв‘яжіться з нами, вказавши свої очікування щодо заробітної плати та 
найшвидшy можливу дату початку. Контактна особа, місіс Stirк, буде рада відповісти на 
будь-які  подальші Baшi питання. Ми з нетерпінням чекаємо Bашої заявки.  
 
Будь ласка, надсилайте свої заявки англійською та / або німецькою мовами.

Frau Maria Stirk
Людські ресурси
Телефон: +49 231 56400-13
електронна пошта: maria.stirk@gfg-mbh.com

електронна поштаЗателефонувати 

Газових ризиків неможливо уникнути, але їх можна звести до мінімуму. Ми віддали 
цей заповіт завдяки стаціонарним системам оповіщення про газ та портативним 
лічильникам газу. Ми робимо це вже понад 60 років. Відповідь: стабільне зростання 
навіть під час пандемії. 
Тому ми шукаємо енергійну людину , яка зміцнить нашу команду в Дортмунді.
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