Chronos Consulting jest częścią Coberon Chronos Group - międzynarodowej firmy doradczej, umieszczonej na liście
Deloitte’s Technology Fast 500 EMEA. Firma cieszy się uznaniem na rynku pracy stałej i tymczasowej, a także outsourcingu
rozwiązań informatycznych dla szeregu firm z listy Fortune 500. Grupa posiada oddziały w 50 lokalizacjach na świecie.
twitter.com/coberonchronos
facebook.com /coberonchronos

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi klienta
Miejsce pracy: Rumunia

Naszym Klientem jest BOSH Communication Center - lider rozwiązań Business Process Outsourcing na
świecie.Organizacja świadczy najwyższej jakości usługi, zapewniając równocześnie szansę rozwoju swoim
pracownikom, których traktuje jako kluczowy element zapewniający jej międzynarodowy sukces. Aktualnie w
związku z dynamicznym rozwojem działu Customer Service poszukuje kandydatów na stanowisko
Specjalisty ds. obsługi klienta w Rumunii. Powyższe stanowisko daje szansę rozwoju, zwłaszcza osobom
młodym, dążącym do poszerzenia doświadczenia zawodowego. Praca na terenie Rumunii niesie za sobą
możliwość rozwoju umiejętności w międzynarodowym środowisku.
Profil idealnego kandydata:
Specjalista na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialny za bieżące wsparcie i obsługę klientów z
Polski, dlatego zależy nam na kandydatach w wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, dla
których kontakt z ludźmi nie stanowi problemu. W związku z tym, iż siedzibą firmy jest Rumunia
(Timisoara) poszukujemy osób gotowych do relokacji. Istotna jest także znajomość pakietu MS Office
(Word, Excel, Power Point, Outlook). Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu minimum
komunikatywnym.
Oferujemy:
•

Wynagrodzenie podstawowe + pakiet relokacyjny (pozwalający na wynajęcie mieszkania),

•

kontrakt na czas nieokreślony.

•

pracę w międzynarodowym środowisku,

•

możliwość rozwoju.

CV w języku angielskim prosimy przesyłać na adres ezielony@chronosconsulting.com podając w tytule maila nazwę stanowiska
oraz lokalizację.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
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