W chwili obecnej TVN International jest zainteresowany nawiązaniem współpracy z:

Konsultant ds. Współpracy z Widzami
Nr ref: KWW2902
Miejsce: Warszawa
(praca w systemie zmianowym w godz. 20:00 – 04:00)

ZAKRES WSPÓŁPRACY BĘDZIE OBEJMOWAŁ:
•
•

profesjonalną, telefoniczną obsługę klientów

opracowywanie raportów i zestawień na potrzeby pracodawcy

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:
•
•
•
•
•
•

co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego
bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
doskonałych umiejętności komunikacyjnych oraz dużej kultury osobistej
dobrej dykcji i odporności na stres
doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta – będzie dodatkowym atutem
mile widziani studenci studiów zaocznych

OFERUJEMY:
•
•
•

dynamiczne i pełne wyzwań środowisko
możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego
możliwość współpracy w ramach umowy zlecenia z wiodącą grupą medialną w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do 29/02/2016 na adres
rekrutacja@tvn.pl. W tytule e-maila prosimy podać numer ref. KWW2902.
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez TVN S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
oraz przetwarzania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w ramach Grupy kapitałowej TVN
S.A. (zgodnie z Ustawą z dn. 29. 08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn.
zm.). Dane mogą być przekazane przez TVN S.A. spółkom wchodzącym w skład Grupy kapitałowej TVN S.A.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana pisemnie w każdym czasie. Oświadczam, że
zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i
aktualizowania.”
Informujemy, że dane będą przetwarzane przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166 w
celu i zakresie potrzebnym do rekrutacji prowadzonych w TVN S.A. Mają Państwo prawo do wglądu w treść
Państwa danych i ich usuwania oraz poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

