Doradca Klienta w ruchu przychodzacym
Czym się będziesz zajmował/ła:
 profesjonalną obsługę Klientów Indywidualnych
 obsługa zgłoszeń oraz zapytań Klientów poprzez kontakt telefoniczny i e-mailowy
 budowanie relacji z klientami tak aby byli zadowoleni z Twojej obsługi i oferowanych usług
Oczekujemy od Ciebie:
 entuzjazmu i pozytywnego nastawienia w relacjach z klientami
 sprawnej obsługi komputera
 komunikatywności i zaangażowania w wykonywane obowiązki
 otwartości na nowe wyzwania
 dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym
Oferujemy Ci:
 profesjonalne szkolenie wdrażające do pracy
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową
 praca w systemie zmianowym
 wynagrodzenie podstawowe oraz premie uzależnione od Twoje pracy
 pracę w pozytywnie nastawionym zespole Konsultantów
 pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, polisa ubezpieczeniowa i
inne
Jobman Group Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej działająca na podstawie wpisu do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 2163, poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy czasowej.

Informacje dodatkowe:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: joanna.grzybczak@jobmangroup.pl.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jobman Group Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacji, jak również po jej zakończeniu, oraz na dalsze ich powierzenie do
przetwarzania w tym samym celu i zakresie na rzecz Orange Polska oraz podmiotów współpracujących przy realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U 2015.2135)."
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jobman Group Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby związane z realizacją przyszłych procesów rekrutacji, jak również po ich zakończeniu, oraz na dalsze ich
powierzenie do przetwarzania w tym samym celu i zakresie na rzecz Orange Polska oraz podmiotów współpracujących
przy realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U
2015.2135).”
„Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż Administratorem danych osobowych jest Jobman Group Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków, oraz iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych
i ich poprawiania.”

