Praca, Oferty pracy

Konsultant Wsparcia Technicznego Z J. Niemieckim – Grecja/portugalia
Konsultant wsparcia technicznego z j. niemieckim – Grecja/Portugalia
Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5500
placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2009 roku pracę
dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia (certyfikat nr 364). Aktualnie dla naszego Klienta - lidera w
branży usług outsourcingowych - poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Konsultant wsparcia technicznego z j. niemieckim – Grecja/Portugalia Nr ref.:
KN/HGP/11_15 Miejsce pracy: Grecja (Ateny ) lub Portugalia Opis stanowiska: Wsparcie techniczne, analiza i rozwiązywanie spraw klientów, prowadzenie
rejestru zamówień. Obowiązki: - Telefoniczne wsparcie klientów - Analiza i rozwiązywanie zgłoszonych problemów - Profesjonalne i fachowe doradztwo
techniczne - Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy - Współpraca z resztą zespołu konsultantów Wymagania: - Wykształcenie średnie - Bardzo dobra
znajomość języka niemieckiego jako warunek konieczny - Dobra znajomość języka angielskiego - Znajomość pakietu MS Office
- Mile widziane
doświadczenie w pracy przy telefonicznej obsłudze klienta - Wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne Oferujemy: • Legalne zatrudnienie w oparciu o
umowę o prace zgodną z przepisami Kodeksu Pracy danego kraju • Stabilne i stałe zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku •
Atrakcyjne wynagrodzenie • W pełni płatne szkolenie przed rozpoczęciem pracy • Bardzo atrakcyjny pakiet relokacyjny (m.in. bezpłatne bilety lotnicze oraz
zakwaterowanie przez pierwsze 2 tygodnie pobytu) • Praca w międzynarodowym środowisku • Możliwość realnego rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane
udziałem w rekrutacji są proszone o przesłanie CV w j. angielskim i polskim wraz z podaniem numeru referencyjnego na adres email:
justyna.rybacka@adecco.com Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV
prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97.r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883.
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