Oferta pracy
Nr referencyjny: 3263/18/PC
Nazwa firmy: ARENA Krzysztof Knop
Opis: Jesteśmy młodą i dynamicznie rozwijającą się firmą, świadczącą usługi windykacji należności,
której podstawę stanowi doświadczony i zgrany zespół pracowników. Naszym celem jest szybka i
sprawna obsługa klientów przy wykorzystaniu wiedzy i posiadanych produktów. Doświadczenie
zdobyte w ciągu kilku lat pracy wykorzystujemy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów.
Stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Klienta
Kategoria stanowiska pracy: Sprzedaż/Obsługa klienta: Specjalista ds. obsługi klienta
Lokalizacja: Polska, opolskie, Opole
Typ pracy: praca czasowa
Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna: umowa zlecenie
Obowiązki: Szukamy osób podobnych do nas - lubiących kontakt z ludźmi, otwartych na świat, pozytywnie
zakręconych, chcących i lubiących się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i doskonalić swoje
umiejętności!
Stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Klienta
Na czym polega praca?
Twoje zadanie to rozmowa z Przedsiębiorcami (z całej Polski) - jeśli dana Firma ma problem z
odzyskaniem swoich pieniędzy od klientów za swoje produkty bądź usługi - spieszysz z pomocą :)
Wypytujesz o sprawę i jeśli stwierdzisz, że możemy pomóc odzyskać te pieniądze, wówczas
proponujesz kontakt z jednym z naszych Kierowników Regionalnych. Nasi Kierownicy sami już się
kontaktują z Twoimi potencjalnymi klientami i umawiają się na bezpłatne spotkania.
Twoja praca polega więc na pozyskaniu informacji, a nie na sprzedaży, czy "wciskaniu" czegoś,
czego klient nie potrzebuje.
Dodatkowe wymagania: Twoje wykształcenie nie jest priorytetem, ważne są Twoje chęci - nawet jeśli nie masz
doświadczenia w obsłudze klientów - nie martw się - wszystkiego Cię nauczymy!
Warunki pracy: Dołącz do naszego kameralnego (ok.13 osób) i przyjaźnie nastawionego Zespołu, a otrzymasz w
zamian:
- pracę od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 - 16 (przerwy co 2 godziny)
- MOŻLIWOŚĆ PRACY 3 DNI W TYGODNIU
- wolne weekendy
- wynagrodzenie: podstawa 11,70zł NA RĘKĘ! za godzinę
- atrakcyjny system premiowy (4 rodzaje premii)
- zarobki od 2800 zł do nawet 4500 zł brutto miesięcznie
- umowę zlecenie (pamiętaj, że odprowadzane są z niej składki emerytalno-rentowe, a co za tym
idzie okres pracy na tego typu umowę wlicza się do Twojej emerytury)
- szkolenia i ciekawe warsztaty (indywidualne i grupowe, które poszerzą Twoje horyzonty i
przydadzą Ci się w pracy, jak i w życiu prywatnym)
-prywatną opiekę medyczną
Jesteśmy polską firmą windykacyjną z 9-letnim stażem. Zdajemy sobie sprawę, jak groźnie to
brzmi, ale nie mamy nic wspólnego z "Panami spod ciemnej gwiazdy" :)
Zresztą, najlepiej samemu się o tym przekonać!
Miejsce pracy: Arena Inkaso ul. Wspólna 7 Opole (autobus nr 9 zatrzymuje się przy budynku Firmy)
Wyślij do nas swoje CV w odpowiedzi na to ogłoszenie. Spiesz się, bo ilość miejsc jest ograniczona
i skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Pamiętaj, aby w CV umieścić tą ważną klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na
potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych
także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz.926)."
Typ aplikacji: CV
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