
Telefoniczna obsługa klienta. Telepraca.
Praca Dla Niepełnosprawnych

W związku z rozwojem frmm  Eekkum, poszukujemm kandmdaków chęknmch 
do pracm w dziale Call Cenker na skanowisku Telemarkeker (kelepraca). 

Lokalizacja: cała Polska. Miejsce pracm: kelepraca (miejsce zamieszkania) 

Stanowisko i jego opis:
 

• konsulkank do spraw obsługi klienka, w dziele Call Cenker na  skanowisku Telemarkeker - osoba na kmm 
skanowisku będzie odpowiedzialna za odbieranie połączeń przmchodzącmch oraz inEormowaniu klienka o 
przesmłce i wprowadzaniu danmch.

Profil pracownika wwyaagania:: 

• orzeczenie o skopniu niepełnosprawności (znacznmm lub umiarkowanmm) 
• wmsokie umiejękności komunikacmjne/inkerpersonalne 
• wmsoka kulkura osobiska 
• umiejękności pracm w zespole 
• dobra dmkcja i poprawna wmmowa 
• mokmwacja do pracm i uczenia się 
• dmspozmcmjności w godzinach 8-15 
• możliwość pracm zmianowej 8-15, 12-19
• umiejękności obsługi kompukera (MS Ofce, MS Ouklook, przeglądarka inkernekowa, Skmpe) 
• umiejękności sprawnego i bezbłędnego pisania na kompukerze 
• wmkszkałcenie minimalne: średnie

Wyaagania techniczne: 

• smskem operacmjnm MicrosoEk Windows 7 bądź wmższm
• przeglądarki inkernekowe: I  11, FireEox 41, Chrome 46 bądź akkualne wersje
• łącze inkernekowe o przepuskowości 10 Mb/s download (pobieranie), 1 Mb/s upload (wmsmłanie) bądź szmbsze
• posiadanie kompukera ze skałmm łączem inkernekowmm i słuchawek z mikroEonem.

UWAGA!
Wmmagane jesk skałe łącze inkernekowe (DLS, ADSL, kablówka lub łącze radiowe). Kompuker do pracm powinien
bmć przmłączonm do modemu lub roukera kablem sieciowmm RJ-45 , a nie bezprzewodowo poprzez Wi-Fi. 
 lemenkm ke będą wermfkowane przed rozmową kwalifkacmjną.

Oferujeay:

• Umowa o pracę
• Pełnm wmmiar pracm
• 1-3 miesięcm – okres próbnm, docelowo czas nieokreślonm.

CV i  orzeczenie prosimm przesmłać na adres mailowm. Prosimm o dodanie akkualnej Eormułki  klauzuli  na dole w CV,
ponieważ jego brak skukkuje rezmgnacją z procesu rekrukacmjnego: „Wmrażam zgodę na przekwarzanie moich danmch
osobowmch zawarkmch w oEercie pracm dla pokrzeb niezbędnmch do realizacji procesu rekrukacji (zgodnie z Uskawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danmch Osobowmch; keksk jednolikm: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” Zaskrzegamm
sobie prawo konkakku z wmbranmmi kandmdakami.


