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ASYSTENT DS. WSPARCIA SPRZEDAŻY (WROCŁAW)

Dołącz do Zespołu w Dziale Wsparcia Sprzedaży!

Aktualnie do naszego Contact Center we Wrocławiu poszukujemy Kandydatów/ek na stanowisko:

Asystent ds. wsparcia sprzedaży

Co oferujemy:

• zniżki i rabaty na Twoje wakacje 

• kartę Multisport 

• bezpłatną opiekę medyczną 

• wsparcie ze strony #ekipatravelplanet (poznaj nas na FB) 

• dogodną lokalizację – nasza Centrala mieści się w pobliżu FAT 

• współpracę w oparciu o umowę zlecenie 

• możliwości rozwoju i stałe zatrudnienie dla Najlepszych

Jakie zadania czekają Cię na powyższym stanowisku?

• telefoniczna, posprzedażowa obsługa Klienta 

• rozmowy o podróżach 

• zadania oparte na systemach rezerwacyjnych: MerlinX, CRM

• szkolenia i duża dawka praktycznej wiedzy m.in. z obszaru obsługi Klienta 

• współpraca z naszym zespołem Doradców

 

Czego oczekujemy od Ciebie

• pozytywnego nastawienia i motywacji do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności 

• komunikatywności 

• rzetelności oraz zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań 

• doskonałej organizacji pracy – pracujemy w systemie zmianowym 

• doświadczenia w telefonicznej obsłudze Klienta – mile widziane

• dyspozycyjności minimum od czerwca do września

 

 

Wszystko się zgadza? Jesteś zainteresowany/-a? 

Prosimy o przesyłanie CV oraz informacji dlaczego chciałbyś/-abyś do nas dołączyć poprzez poniższy przycisk Aplikuj teraz! 

Jeżeli chcesz porozmawiać o tej ofercie, masz dodatkowe pytania – napisz do nas na czacie rekrutacyjnym lub poznaj nas bliżej na FB https://www.facebook.com/TravelplanetplKariera

Dziękujemy za Twoje zgłoszenie – każde jest przez nas analizowane, jednakże zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnego procesu rekrutacji i rekrutacji realizowanych w przyszłości przez Travelplanet.pl S.A. (Ustawa o ochronie

danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Pasuje? 

Aplikuj teraz!

Chcesz wiedzieć więcej? 

Napisz do nas

KARIERA TWOJA PIERWSZA PRACA AKTUALNIE POSZUKUJEMY

Zostaw wiadomość Zostaw wiadomość 
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