
Stillingsannonsen er inaktiv.
Nav Tønsberg, Tønsberg, Vestfold og Telemark, Sandefjord, Horten

MELD DEG PÅ ÅRETS JOBBMESSE I DAG!
MELD DEG PÅ ÅRETS JOBBMESSE I DAG!

NAV Tønsberg arrangerer digital jobbmesse i samarbeid med www.jobbmesse.no

Registrer deg i dag, for å få tilgang til mange ulike stillinger fra ulike bedri�er.

Dette må du gjøre:

Gå inn på jobbmesse.no.
Registrer deg (opprett profil)
Last opp din private CV, eller registrer din CV på siden.
Husk å verifisere profilen din med tekstmeldingen du får tilsendt.
Gå inn på messer, og trykk Delta på messen: Jobbmesse 2020 NAV Tønsberg Norge.
Flott om du gjør din profil så komplett som mulig.
Opplasting av bilde, register adresse etc.
Det er også mulig å spille inn en presentasjonsvideo av deg selv.

Den 21. februar vil messeområdet åpne og du vil få oversikt over alle arbeidsgivere som er med på messen. Selve messen er den 10. mars 2020 fra kl 10.00 til 15.00. I denne perioden har du mulighet til livechat/videosamtale
med arbeidsgiver.

Oversikt over type stillinger:

Ingeniører ulike fagfelt
Servitører/bartender/ryddehjelp til ulike restauranter i Tønsberg.
Flere bedri�er søker dekkmontører/Dekkvaskere til vårsesongen
Butikkmedarbeidere i Tønsberg.
Vekterstillinger på Østlandet.
Produksjonsmedarbeidere i Vestfold.
Asfaltarbeidere i Vestfold.
Ulike selgerstillinger både lokalt i Vestfold og utlandet.
Kokk for restaurant i Vestfold.
Det vil være mange stillinger i ulike bransjer.

Flere bedri�er med ulike stillinger i utlandet (arbeidsspråk er i all hovedsak norsk)

Kundeservice
Kundesupport (bank/it/annet)

Logg deg inn nå for full oversikt over stillinger og arbeidsgivere.

Søknad
Søknadsfrist: 09.03.2020
Søk på stillingen
(https://jobbmesse.no/)

Om stillingen
Stillingstittel: Produksjonsmedarbeider
Sted: Tønsberg, Vestfold og Telemark, Sandefjord, Horten
Ansettelsesform: Annet
Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger: 3
Sektor: Privat
Arbeidsdager: Ukedager Lørdag Søndag
Arbeidstid: Dagtid Kveld Natt
Oppstart: Etter avtale

Om arbeidsgiveren
Arbeidsgiver: Nav Tønsberg
Adresse: Statens park Hus D og E, Anton Jenssens gate 5, 3125 Tønsberg
Hjemmeside: https://www.jobbmesse.no (https://www.jobbmesse.no)

Om annonsen
Sist endret: 10.03.2020
Hentet fra: DIR
Referanse: c8cd2c10-9fd2-445f-ab16-9eb8e5768311
Stillingsnummer: 586915

https://jobbmesse.no/
https://www.jobbmesse.no/

