KONSULENTER TIL MÁLAGA
Vi søger kompetente, engagerede og stabile konsulenter til opsøgende
kontakt til dansk erhvervsliv og privatpersoner.
De primære arbejdsopgaver ligger i at arbejde målrettet med salg på
vegne af store danske virksomheder, booke salgsmøder på de kørende
konsulenters vegne, lave interviews og analyser. Hos os får du derfor et
spændende og afvekslende job med en stor kontaktflade, hvor du kan øge
dine kvalifikationer inden for salg og kommunikation via telefonen.
Uddannelse
Hvilken uddannelse du har i forvejen, er ikke så afgørende. Det vigtigste
er, at du er udadvendt, og kan skabe tillid og troværdighed i telefonen.
Vi går meget op i udvikling af vores medarbejdere og deres kompetencer.
Derfor gennemgår alle ansatte en omfattende oplæring i salg og hvordan
man arbejder seriøst med telefonen som redskab.
Løn
Lønnen hos Infonordic er delt op i 3 trin. Alle medarbejdere har en fast
gage på 1.106€, om måneden for en 39 timers arbejdsuge, derudover er
der 2 bonusordninger; en fraværs bonus – hvor du får udbetalt 100€ hvis
du ikke har noget fravær, samt en attraktiv resultatorienteret bonus.
Løn udbetales i henhold til spansk lov senest d. 5. i den efterfølgende
måned. Januar løn udbetales således senest d. 5. februar.
Skatteforhold
I Spanien afhænger skatteprocenten af ens indtægt og andre personlige
forhold såsom civilstatus, løn og anciennitet, men normalt betales under
14% i skat og Seguridad Social (normalt 2% - 8% i skat og 6% i Seguridad
Social det første år)
Andre forhold
Bemærk, at man skal have fremvist straffeattest for at arbejde i
Infonordic.
Arbejdstilladelse
For at kunne arbejde hos os i Spanien, er det nødvendigt, at man inden
opstart har et NIE-nummer (tilsvarende dansk CPR-nummer) og er blevet
tilmeldt Seguridad Social. Vi er behjælpelige med udfyldning af forskellige
skemaer, formularer mm., men man skal selv gå ned til politiet og få et
NIE-nummer og på det lokale Seguridad Social kontor.
Derfor er det vigtigt, at du planlægger din rejse herned, så du har 4-5 dage
i Spanien før din første arbejdsdag hos os
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Bolig
Husk at det er dit eget ansvar at finde en bolig. Det er normalt ikke et
problem at finde bolig hurtigt efter ankomsten. Nogle medarbejdere
vælger at dele en lejlighed og bor således for ca. 200-250€ pr. person om
måneden. Vil man have sit eget, så skal man regne med priser fra ca.
350€/md. (http://www.idealista.com).
Infonordic henviser til flere udlejningsbureauer, som altid har lejligheder.
Men husk tommelfingerreglen om, at boligudgifter ikke bør være mere
end 1/3 af din løn.
Vil du høre om der er medarbejdere i Infonordic, der eventuelt vil leje et
værelse ud eller bo på hostal/hotel, så kontakt os for mere information.
Infonordic som arbejdsplads
Infonordic er en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er mange forskellige
typer af mennesker i alle aldre (fra 20 til 65 år) og fra flere nationer hvilket bidrager til et fantastisk arbejdsklima.
Vi arbejder efter mottoet, at en glad medarbejder giver glade kunder og
derfor har vi en række personalegoder. Hos os får du gratis frokost hver
dag, gratis spansk undervisning og jævnligt fælles personaleture rundt i
Spanien, hvor Infonordic betaler transport og overnatning, og en række
andre arrangementer.
Vil du læse mere om Spanien
På internettet findes der flere sider, hvor du kan få uddybende
information om livet i Spanien på dansk, da der menes at bo omkring
35.000 danskere på Solkysten.
Du kan blandt andet læse mere på www.solkysten.net, www.zapin.net,
www.ladanesa.com, www.clubdanes.dk og på vores egen hjemmeside
www.infonordic.com/job
For yderligere information kontakt:
HR-ansvarlig Marianne Rasmussen hos Infonordic på tlf. +45 4694 9700
eller på mail job@infonordic.com.
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