Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko:
Konsultant Telefoniczny
Miejsce pracy: Ostrołęka
Mamy dla Ciebie ofertę pracy z gwarantowaną stawką podstawową oraz dodatkowymi bonusami.
Do Twoich zadań należeć będzie:
• prowadzenie telefonicznych rozmów z Klientami,
• udział w procesie kredytowym oraz monitorowania płatności,
• sprzedaż produktów kredytowych i ubezpieczeniowych,
• dbanie o wysoką jakość prowadzonych rozmów,
• praca w zespole w celu osiągnięcia efektywnej i sprawnej obsługi klienta na
najwyższym poziomie.
Poszukujemy osób, które:
• mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
• posiadają umiejętność słuchania i zadawania pytań,,
• są nastawione na cel i realizację zadań,
• są kreatywne, z poczuciem humoru,
• lubią i potrafią pracować w zespole,
• sprawnie posługują się narzędziami pracy- komputer telefon.
Z naszej strony gwarantujemy Ci:
• umowę o pracę w dużej firmie - jednak z rodzinną atmosferą,
• system premiowy związany z Twoimi sukcesami,
• szkolenia wspierające Cię w pracy, aktywne wsparcie przełożonego,
• możliwość awansu i rozwoju zawodowego,
• dostęp do ubezpieczenia grupowego i pakietu sportowego

Nie masz doświadczenia? Nie wymagamy go! Nasi Trenerzy przygotują Cię do pracy!
Już dziś dołącz do zespołu Capital Service S.A.!
Jeśli chcesz podejrzeć jak wygląda praca w naszej firmie - zajrzyj tu:)
https://www.youtube.com/watch?v=g6TUsOs9aq8

A teraz gdy już jesteś pewien, że fajnie u nas pracować - niezwłocznie przesyłaj swoje CV
Aby wysłać CV kliknij w poniższy link
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=541c69d1bcd048ee83a062421fe04cc2

Złożenie CV oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym
do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są podmioty ze Spółki Capital Service S.A. (CSSA, KredytOK)
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:iod@capitalservice.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na
podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (RODO Art. 6, ust.1, lit. a). Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione dostawcom narzędzi wspierających
proces rekrutacji w Spółce Capital Service S.A. i będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

