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Quality Monitor с френски език
Reference:
Posted:14/07/2015
Closing date:2015/08/16
Job location: Sofia

Function Description:
Юрокор ЕАД е българска аутсорсинг компания (BPO), основана през 2005 год.,
с два филиала в България - гр. София и гр. Велико Търново. Нашият успех се
основава на инвестирането в дългосрочни взаимоотношения с клиентите и
стремежа да осигурим тяхното отлично обслужване. Юрокор ЕАД e с
белгийски мениджмънт и от 2008 г. е част от една от най-големите медийни
групи в Белгия - Россел. Търсим да назначим ентусиазирани служители за
позицията Quality Monitor с френски език за един от обслужваните от нас
проекти. В работата си вие ще комбинирате: - слушане и оценяване на
разговори - предоставяне на обратна връзка в писмен вид, спазвайки
зададените правила и параметри - екипна работа, в посока подобрение на
комуникационните умения и знания, на оценяваните от вас служители Ако
сте:
Отговорни
Имате аналитично мислене и сте с фокус към детайлите
С отлични комуникативни умения (основно писмена комуникация)
Ентусиазирани
Владеете френски език на много добро ниво
Имате желание да учите нови неща
Имате добра компютърна грамотност (MS Office)
И не на последно място имате желанието да се развивате в мултикултурна
среда, където ще контактувате с различни хора, развивайки и обогатявайки
френския си език. Тогава имаме постоянна и интересна работа за вас!
Работим в динамична и ориентирана към резултати компания, където се
стремим да направим всичко необходимо за постигане на отличното
обслужване на нашите клиенти. Отговорност, респект и честност са едни от
нашите ценности! Наред със заплатата, предлагаме на служителите си и
допълнителни придобивки - допълнително здравно осигуряване, обучения,
тийм билдинги, спортни мероприятия и др. Тази позиция Ви интересува?
Изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо на ФРЕНСКИ
ЕЗИК! Ще бъдат разглеждани само кандидатурите изпратени на
френски език. Имате допълнителни въпроси? Не се колебайте да се
свържете с нас!
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