Zyntern.com Gyakornoki és
Pályakezdő Állásportál
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Állásportál

https://zyntern.com/

A személyzeti ügyekért felelős személy elérhetősége:
Turcsik Réka
+3630/844-9952
reka@zyntern.com
A Zyntern.com egy újgenerációs állásportál, ahol több száz mérnöki, gazdasági, kommunikációs és egyéb munka várja a karrierjük kezdetén
álló Y és Z generációs fiatalokat. Gyakornoki munkák, szakmai gyakorlatok, pályakezdő és junior munkák egyaránt megtalálhatóak a
Zyntern.com oldalán!
Mi a Zyntern.com története?
Egy fiatal HR-es és marketinges csapat hozta létre, akik emlékeztek arra, milyen nehéz és zűrzavaros volt megtalálni az első munkahelyet:
diákszövetkezeteknél nézelődni, ahol leginkább gyorséttermi hirdetések közül válogathatsz, aztán állásportálokon keresgélni, ahol inkább
már tapasztalattal rendelkezőknek vannak munkák, végül pedig több száz cég karrier oldalát átböngészni és végig csinálni a rengeteg űrlap
kitöltést és motivációs levél írást… Ismerős? Felejtsd el!
Az alapítók gondoltak egyet és létrehozták a Zyntern.com-ot, hogy egy helyen, egyetlen gombnyomással, bármikor és bárhol jelentkezni
tudj a Neked való munkákra.
Mit tud a Zyntern.com?
Egyetlen oldalon összegyűjt többszáz releváns pozíciót frissdiplomásoknak és hallgatóknak, diákoknak.
CV-k, motivációs levelek és hosszú űrlapok helyett saját karrier profilt készít Neked a megadott adataid, tanulmányaid, tapasztalataid és
preferenciáid alapján.
Kiválasztja és elküldi Neked azokat a pozíciókat, amik tényleg relevánsak számodra.
Látogass el a zyntern.com gyakornoki és pályakezdő állásportálra, és a blog.zyntern.com oldalunkra is, ahol hetente frissülő szakmai
témákkal, hasznos munkaerőpiaci tippekkel várunk!

Milyen területen kínálnak állást?
Ajánlott állások száma:
Jelentkezés módja:

Informatikai / Gazdasági / Mérnöki / Jogi /
Nyelvi / bölcsész
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https://zyntern.com/jobs

Aktuális állásajánlatok
Tapasztalati szint

Szükséges
nyelvtudás

Mérnök gyakornok

gyakornoki pozíció

angol

Pénzügyi gyakornok

gyakornoki pozíció

angol

Pozíció megnevezése

Vevőszolgálati munkatárs
back office területre - Villeroy
& Boch Magyarország Kft.

frissdiplomás

francia

Szükséges
végzettség
aktív hallgatói
jogviszony
aktív hallgatói
jogviszony
alapszakos diploma

Munkavégzés helye
Szeged
Szeged
https://zyntern.com/
job/10639vevoszolgalatimunkatars-backoffice-teruletre

AP Accountant francia
nyelvtudással - Villeroy &
Boch Magyarország Kft.

frissdiplomás

francia

alapszakos diploma

Morgan Stanley Pénzügyi
Gyakornoki Program

gyakornoki pozíció

angol

aktív hallgatói
jogviszony

https://zyntern.com/
job/10645-apaccountant-francianyelvtudassal
https://zyntern.com/
job/5920-penzugyigyakornoki-program

