Szukasz pracy?
Pragniesz zdobyć doświadczenie zawodowe w uznanej w całym kraju firmie?
Marzysz o pracy w miejscu, gdzie panuje życzliwa atmosfera?
Dołącz do zespołu naszych Specjalistów!
DynaFleet jako ugruntowany na rynku ogólnopolski operator zarządzający naprawami pojazdów,
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. obsługi klienta
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•

•

Obsługa klienta przez telefon (odbieranie telefonów od klientów),
Rejestracja zleceń w systemie,
Monitorowanie prawidłowego przebiegu umawiania klienta do serwisu,
Wsparcie działu technicznego w kontakcie z klientem,
Dbanie o dobry wizerunek firmy,
Drobne prace administracyjne;

Aplikuj do nas, jeśli cechuje Cię:
•
•
•
•
•
•
•

zaangażowanie i wysoka kultura osobista,
komunikatywność,
umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy,
średnio-zaawansowana znajomość j. angielskiego,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność obsługi komputera,
dyspozycyjność;

Co oferujemy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umowę o pracę,
cykl wdrożeń i szkoleń produktowych,
szerokie możliwości rozwoju,
szkolenia rozwojowe,
możliwość poznania branży motoryzacyjnej od środka,
kartę benefit,
paczki świąteczne,
imprezy integracyjne,
przyjazną atmosferę w pracy i dobrą kawę;
Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać na adres - praca@dynafleet.pl
Dodatkowe pytania – 690074040 Bartosz Fiejdasz

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul w zależności od dobrowolnej
decyzji:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach
rekrutacyjnych przez DynaFleet Sp. z o.o., Jawornik 525, 32-400 Myślenice, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
__________________ z moim udziałem.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach
rekrutacyjnych przez DynaFleet Sp. z o.o., Jawornik 525, 32-400 Myślenice, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
_________________ z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości.
Jednocześnie informuję, iż wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do
wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

