Jesteśmy największą w Polsce firmą HR dostarczającą innowacyjne rozwiązania z zakresu zasobów ludzkich –
od usług pracy tymczasowej i rekrutacji pracowników stałych, przez outplacement, po outsourcing usług na
terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
Od 1999 roku nasi dedykowani konsultanci zdobyli zaufanie 2 200 Klientów, którzy stale wybierają Work
Service S.A. na swojego Partnera HR. Dla naszych prestiżowych Klientów każdego dnia zatrudniamy średnio
21 000 pracowników. Partnerstwo bazujące na solidnych fundamentach, zaufaniu i profesjonalizmie, zapewnia
stanowiska pracy ponad 250 000 osób rocznie.
Nasi doradcy i konsultanci posiadają szeroką znajomość regionalnych rynków pracy. Ich wiedza, poparta
szerokim doświadczeniem, pozwala nam realizować projekty z lokalną precyzją. W Polsce, Rosji, Niemczech,
Czechach, Turcji, Rumunii i na Słowacji posiadamy 35 lokalnych biur oraz sieć 200 mobilnych doradców
personalnych, za pośrednictwem których przeprowadzamy także rekrutacje w terenie. Jesteśmy zorientowani na
zaspokajanie potrzeb zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jednocześnie pozostajemy wrażliwi na
zmienne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, podatkowe i prawne.
Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów
Wartościowychw Warszawie.
Zapraszamy do świata Work Service. Odkryj nasz szeroki wachlarz produktów, rozległą sieć
lokalnych biur i paletę innowacyjnych rozwiązań HR. Dowiedz się, w jaki sposób „Przyciągamy Najlepszych”.
Obecnie dla Naszego Klienta z sektora bankowego poszukujemy:

Doradca Klienta Banku - obsługa infolinii, połączeń
przychodzących
Miejsce pracy: Warszawa
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Opis stanowiska:
Obsługa Call Center banku,
Przekazywanie Klientom banku informacji dotyczących zmian,
Identyfikowanie potrzeb Klientów oraz budowanie i utrzymywanie z nimi relacji,
Ewentualna dosprzedaz produktów bankowych.
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Wymagania:
Wykształcenie średnie,
Znajomość obsługi komputera,
Wysoka motywacja do pracy,
Wysoka kultura osobista.
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Oferujemy:
Podstawę plus system premiowy
Pakiet szkoleń i wsparcie zespołu podczas pracy,
Bardzo dobrą atmosferę pracy,
Pracę zmianową pomiędzy godz. 9-20 od poniedziałku do piątku,
System motywacyjny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres warszawa@workservice.pl
Osoba do kontaktu: Joanna Popko
Tel: 508 040 031
Prosimy o dołączenie do życiorysu i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej
zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę
oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co

umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926) ."

