
Nakoukni pod pokličku pracovního dne operátora:
 ráno začneš v pohodě čajem nebo kávou zadarmo
 zavoláš klientům a představíš jim naše produktové novinky
 zjistíš, co plánují a co si přejí
  najdeš pro ně nejlepší řešení a nabídneš jim nejvhodnější produkt
  to vše na směny po–pá 8.00–16.00 nebo 10.00–18.00 

(víkendy máš pro sebe)
 je možné se domluvit i na zkrácený úvazek

My jsme si tě vysnili takhle:
 máš maturitu a čistý trestní rejstřík
 baví tě mluvit s lidmi
 k úkolům přistupuješ zodpovědně a aktivně
 máš příjemný hlas 
 rozumíš si s počítačem, hlavně MS Office

Máme pro tebe:
 úvodní školení, kde se naučíš vše, co budeš k práci potřebovat
 know-how prodeje po telefonu tě naučí náš trenér komunikace
  pohodlné místo v moderních kancelářích (max. 30 lidí v sekci) 

a přátelském kolektivu
 pracovní doba 37,5 hodin
 základ mzdy 18 000 Kč (po roce 20, po roce a půl 23 tisíc)
  navíc k základní mzdě měsíční bonus v průměru 10 000 Kč, 

záleží na Tobě
  první tři měsíce ti garantujeme celkovou mzdu minimálně 23 000 Kč
  zajistíme ti školení ze světa financí i certifikát ČNB dle zákona 

o spotřebitelském úvěru
  balíček benefitů: 5 týdnů dovolené, plus dalších 5 dní pracovního volna, 

stravenkový paušál 60,50 Kč/den odpovídá stravence ve výši 110 Kč/
den, příspěvek na penzijní připojištění, firemní akce, káva a čaj zdarma, 
výroční bonusy, partnerské slevy a další.

Práce jako na zavolanou? 
Vezmi to! Začni u nás a staň se 
bankéřkou na telefonu
Máme pro tebe práci, ve které budeš pomáhat lidem. Ideální příležitost také 
pro první práci. Voláme klientům, kteří už nás znají a využili nebo využívají 
naše služby. Na začátku ti vše vysvětlíme a zaškolíme tě.

zaneta.markova@homecredit.cz            +420 602 487 354
www.karierahomecredit.cz

Přidej se k nám klidně hned!
Mrkněte se, jak to chodí u nás ve firmě na facebook.com/homecreditcz.
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