
Agent vânzări directe în mun. Chişinău  
OFERTA ESTE VALABILĂ PENTRU PERSONAE PESTE 16 ANI (STUDENŢI, LICEENI) 

POSTUL PRESUPUNE MUNCA PE TEREN. 

Se oferă: 
- pachet atractiv de recompense şi beneficii - (salariul fix + % din vînzări) 
- training de dezvoltare a abilităţilor de comunicare, convingere & vînzări (din contul companiei) 
- posibilitate de dezvoltare a carierei 
- angajare oficială cu contract de muncă 
- acoperirea cheltuielilor de transport şi telefonie mobilă de către companie 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE: 
- promovarea şi ofertarea produselor și serviciilor Companiei 
- contactarea şi atragerea potenţialilor clienţi ai companiei 
- îndeplinirea targetului pe vinzări 

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT: 
- persoane peste 16 ani (liceeni, studenţi) 
- experienţă similară – avantaj 
- cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă 
- abilități excelente de comunicare 
- abilități de negociere și convingere 
- orientat către client & rezultat 
- energic & pozitiv 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa 
cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul la care aplică (Agent 
vânzări directe). 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la 
interviu. 
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Consultant Clienți  
Oferta este valabilă pentru studenţi și specialişti licenţiaţi 

SE OFERĂ: 
• grafic de lucru full time sau part time (4 ore) 
• pachet atractiv de recompense și beneficii (salariu fix + bonus lunar în funcţie de rezultate) 
• training de dezvoltare a abilităților (din contul companiei) 
• posibilitate de dezvoltare a carierei 
• angajare oficială cu contract de muncă 

ATRIBUȚII DE FUNCȚIE: 
• comunicarea cu clienţii potențiali 
• promovarea produselor și serviciilor Companiei 
• comercializarea produselor și serviciilor Companiei în magazinele proprii şi în teritoriu 

CERINȚE: 
• student sau specialist licențiat 
• cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator 
• cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă, cunoaşterea unei limbi de circulaţie 
internaţională prezintă un avantaj 
• abilități excelente de comunicare verbală şi scrisă, persoană sociabilă cu abilități excelente de 
networking si relaţionare 
• abilități de negociere și convingere 
• orientare către client & rezultat 
• abilități de a lucra în echipă 
• abilităţi analitice 
• proactivitate şi pozitivism 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa 
cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică 
(consultanți clienți). 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu. 
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Tehnician telecomunicaţii  
în toate regiunile din Republica Moldova 

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE: 

● efectuează conectarea serviciilor de telefonie IP, acces la servicii de bandă largă prin ADSL, 
FTTx, Wi-Fi, televiziune prin protocolul IP 

● asigură conectarea, configurarea echipamentelor terminale şi activarea serviciilor de 
telecomunicaţii 

● execută lucrările de montare a pilonilor de terasament, suspendare şi pozare a cablurilor, etc. 
● informează clienţii în privinţa funcţionării echipamentelor şi explică condiţiile de utilizare a 

serviciilor prestate de companie 
● elaborează actele care vizează procesul de instalare a serviciilor 

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT: 

● studii superioare în Telecomunicaţii sau Tehnologii Informaţionale 
● cunoaşterea limbilor română şi rusă 
● cunoaşterea calculatorului la nivel de administrator 
● permis de conducere categoria „B” 

 

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa 
cariera@moldtelecom.md , menţionînd postul 
pentru care aplică Technician telecomunicaţii. 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la 
interviu. 
Informaţii adiţionale la tel. 570 672 
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