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Vodafone ??

 

Teljes név: 
Vodafone Magyarország Zrt.

Tevékenység: 
Vezeték nélküli távközlés

Alapítva: 1999

Székhely: 1096 Budapest, Lechner 
Ödön fasor 6.

Telephely: 
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 
6., 3526 Miskolc, Arany János tér 1.

Foglalkoztatottak: közel 3000 fő

A Vodafone Magyarország 1999 óta van jelen a magyar piacon, jelenleg közel 3000 
alkalmazottat foglalkoztat. Székhelyünk Budapesten található, emellett Miskol-
con van egy call center központunk, valamint a hibrid működésünknek és a 100% 
távmunkaprogramjainknak köszönhetően országszerte dolgoznak kollégáink. 
A Vodafone-nál elszántan küzdünk egy jobb jövő megteremtéséért. Egy befoga-
dóbb, fenntarthatóbb és digitálisan egyre inkább összekapcsolt világért. Kíván-
csiságunk – a megfelelő technológiával párosulva – lehetővé teszi számunkra, 
hogy mindezt megvalósíthassuk.

Csatlakozz hozzánk még ma, légy részese közösségünknek és érj el valódi válto-
zást a környezetedben vagy akár az egész világban.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: pozíciónként eltérő: 
nincs vagy magabiztos angol nyelvtu-
dásra van szükség

Szakterület független kompetenciák: 
megnyerő kommunikáció; ügyfélköz-
pontúság

Szakmai kompetenciák: 

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
online teszt: töltsd ki az online tesz-
tet, amit a jelentkezésedet követően 
küldünk ki neked

A felvételi folyamat további lépései: 
teszt, telefonos interjú, online kivá-
lasztási rendszer

Kapcsolat

Web: www.vodafone.hu/karrier E-mail: AllasMiskolcBox@vodafone.com

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: home office támogatás, Cafeteria; 
dolgozói készüléktámogatás; élet-, és balesetbiztosítás

Karrier és egyéb lehetőségek: 
belső tréningek, képzési lehetőségek, előrelépési lehetőség

Lehetőségek alsóbb évesek számára: gyakornoki program
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