Nowa oferta pracy z 13.06.2016

<p>�</p> <p style="text-align: justify;">Jeste�my krakowsk� firm� outsourcingow�
�wiadcz�c� us�ugi w obszarze kompleksowej obs�ugi klienta w Polsce i za granic�. W
swoich dzia�aniach nie zapominamy, �e najwa�niejsi s� ludzie. Dlatego te� jednym z
naszych znak� rozpoznawczych jest fakt, �e pracownicy polecaj� swoich znajomych do pracy
z nami!<br /><strong>Do��cz i Ty!</strong><br /><br />Aktualnie poszukujemy osoby na
stanowisko:</p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Specjalista ds. Obs�ugi klienta z j. s�owackim</strong></span><br
/><strong>(praca zdalna)</strong><br /> <br /><strong>Dlaczego WARTO</strong><br />?
<strong>Kontakt z �ywym j�ykiem s�owackim ucho w ucho</strong> ? konwersacja z native
speakerem, mo�liwo��obcowania z kultur� oraz specyfik� takiego klienta.<br />?
Zatrudnienie w oparciu o <strong>pe�ny</strong> (od 9.00) <strong>lub niepe�ny
etat</strong> z mo�liwo�ci� ustalenia indywidualnego grafiku - z nami pogodzisz swoje
dotychczasowe zobowi�zania.<br />? <strong>Atrakcyjne wynagrodzenie</strong> z
gwarantowan� stawk� podstawow� oraz realn� do wypracowania prowizj�ok. 2500-300z�
netto. Najlepsi zarabiaj� jeszcze wi�ej!<br />? <strong>Szkolenia, za kt�e
zap�acimy</strong> a kt�e pomog� zrozumie�Ci jak funkcjonuje firma i z jakich narz�zi
korzysta. Cenna wiedza i do�wiadczenie pozostan� z Tob� na zawsze. O to ju� zadba nasz
trener wewn�rzny.<br />? Przyjazne �rodowisko pracy, gdzie <strong>wszyscy m�imy sobie
po imieniu</strong> bez wzgl�u na charakter wykonywanej pracy. W gronie ok 30 r�ych
osobowo�ci<strong> znajdziesz przestrze� aby by�sob�</strong> bez wzgl�u na wiek czy
do�wiadczenie.<br />? <strong>Konkursy wewn�rzne z nagrodami</strong> jeszcze bardziej
motywuj�ce do bycia lepszym!<br />? <strong>Wsparcie</strong> kompetentnych i �yczliwych
os� <strong>w ka�dej chwili</strong>.<br /><br /><strong>UWAGA! Przy pracy
zdalnej</strong><br />? Proponujemy <strong>szkolenia stacjonarnie</strong> w Krakowie
(pokryjemy koszt noclegu w hotelu) <strong>lub on-line</strong>. Wyb� nale�y do Ciebie!<br
/>? <strong>Dostarczamy niezb�ny sprz�</strong> w postaci s�u�bowego laptopa, na kt�ym
praca to przyjemno�� Jedyne czego potrzebujesz to bardzo dobrego dost�u do Internetu.<br
/><br /><strong>Do Twoich zada�nale�e�b�zie:</strong><br />? Przyjmowanie zam�ie�na
zakupione przez klienta produkty.<br />? Wykonywanie po��cze�do klient� celem
potwierdzenia z�o�onych zam�ie�oraz poinformowania o kolejnych etapach ich realizacji.<br
/>? Odbieranie po��cze�od klient� i odpisywanie na maile celem udzielenia informacji.<br
/>? Zaproponowanie klientom czego� wi�ej z oferty (dosprzeda�).<br /><br
/><strong>Oczekujemy od Ciebie</strong><br />? <strong>Bieg�ej znajomo�ci j�yka
s�owackiego</strong>, kt�a umo�liwi swobodn� konwersacj�<br />? Komunikatywno�ci na
wysokim poziomie, kreatywno�ci oraz zaanga�owania w osi�ganie co raz to lepszych
wynik�.<br /> <br />Cenimy umiej�no�ci i nastawienie do pracy.<br /><br />Masz w sobie to
?co�?? Daj si�pozna� <br />Nie zwlekaj i APLIKUJ! <a
href="mailto:career@tivron.com">career@tivron.com</a></p> <p>�</p> <hr />
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