Készenlét Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KARRIERLEHETŐSÉG és ÁLLÁSAJÁNLATOK
színvonalas termékek
személyes képzések és fejlődési lehetőségek
korszerű eszközpark
kihívást jelentő munkahelyek
modern munkakörnyezet

A Készenlét Zrt. közel 30 éve sikeresen működő, 100 %-ban magyar tulajdonban lévő,
mezőgazdasági gépeket és technológiai berendezéseket, továbbá hűtő-klímatechnológiai
berendezéseket forgalmazó, telepítő, szervizelő cég. Ezen túlmenően foglalkozunk megújuló
energiával valamint borászati technológiával is, amelyek az agrárium speciális területei.
Szervezetünket folyamatosan fejlesztjük, országos lefedettséggel eljutunk a gazdálkodókhoz
kiszolgálva azok igényeit.

Miért érdemes lelkes csapatunk tagjai közé bekerülni?
Közel 30 éve együtt ünnepeljük a cégünk születésnapját, megemlékezve a legjobban
teljesítő kollégákról, valamint a hűségesen kitartó munkavállalóknak ajándékkal
kedveskedünk. Folyamatos fejlődés mellett, hatékony csapatmunkában próbáljuk elnyerni
partnereink elismerését. Minden munkatársunkkal hosszú távra tervezünk, stabil, kihívást
jelentő és versenyképes munkahelyeket teremtünk.

Juttatásaink
-

Alapﬁzetés + teljesítményfüggő jutatás
Munkavégzéshez szükséges modern eszközök biztosítása /okos telefon, laptop, gépjármű/
Évente felülvizsgált, piachoz igazított bérezési szint,
Két évente munkaruházat juttatása,
Szakmai, informatikai, nyelvi és képességfejlesztő képzések,

Képzési, fejlődési lehetőségek
Munkavállalóink és cégünk számára egyaránt fontos a munkatársak személyes fejlődése.
A havonta megrendezett szaktanácsadói értekezleteken kereskedőinket támogatjuk, hogy a
partnereinknél a mezőgazdaság minden szegmensében megfelelően képviselni tudják cégünket.
Minden képzettségi szinthez biztosítunk támogatást, hogy dolgozóink a lehető legjobb
felkészültséggel rendelkezzenek a magas színvonalú és hatékonyságú munkavégzéshez.
Dolgozóink részére biztosítjuk a kötelező továbbképzéseken történő részvételt.
Munkatársaink részére támogatást biztosítunk a szakirányú tanulmányok munka melletti
elvégzéséhez:
- mester oklevél,
- érettségi bizonyítvány.

Tanulmányi program
A felsőoktatásban résztvevők számára szakdolgozat és diploma írásához nyújtunk segítséget az
alábbi területeken:
- marketing
- gépészmérnök
A középfokú oktatásban résztvevők számára lehetőséget biztosítunk, hogy gyakorlati képzőhelyként
válasszák cégünket az alábbi szakmák vonatkozásában:
- mezőgazdasági gépész
- villanyszerelő
- hegesztő
- logisztikai ügyintéző
- pénzügyi és számviteli ügyintéző

Kövessen minket a Facebookon:
www.facebook.com/keszenletzrt

Munkakörnyezet
Vállalkozásunk arra törekszik, hogy kollégáink modern környezetben, valamint magas színvonalú
számítástechnikai eszközökkel tudják ellátni feladataikat. Fontos számunkra, hogy minden
munkavállalónk kiegyensúlyozott legyen.
Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük telephelyünket és igyekszünk egyre modernebb
eszközökkel ellátni minden munkatárunkat.
Kollégáinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy ötleteikkel könnyebbé és hatékonyabbá tegyék a
mindennapi munkájukat.

Pápa
Ez a dunántúli kisváros az egykor bővízű Taplca-patak völgyében, a Bakony hegység és a Kisalföld
találkozásánál fekszik. A 33 000 lakost számláló Pápa Magyarország egyik legszebb barokk
kisvárosa.
A város bővelkedik a történelmi nevezetességekben /Esterházy kastély, Katolikus nagytemplom,
Kékfestő Múzeum, Református templom, stb./, ezért is oly közkedvelt turisztikai célpont.
Az itt élő emberek számára biztosítja a nyugodt életkörülményeket. Számos program és fesztivál
színesíti a hétköznapokat szórakozást biztosítva minden korosztály számára.
A Várkertfürdőben a kikapcsolódni vágyók kellemes környezetben élhetnek a sokrétű
szolgáltatásokkal, amelyek között mind az egészség megőrzését és az aktív sportolást biztosító
tevékenységi formák, mind az aktív pihenést, a regenerálódást elősegítők megtalálhatók.matosan
fejlesztjük telephelyünket és igyekszünk egyre modernebb eszközökkel ellátni minden
munkatárunkat.
Kollégáinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy ötleteikkel könnyebbé és hatékonyabbá tegyék a
mindennapi munkájukat.

Aktuális állásajánlataink
Az állásajánlataink folyamatosan frissülnek, az aktuális pozíciókat
megtekintheti honlapunkon.
Érdeklődni és jelentkezni a hr@keszenlet.hu e-mail címen lehet.

