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VODAFONE

STAND

Cégnév: Vodafone Magyarország Zrt.

Tevékenységi terület: telekommunikáció

Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.

Vodafone – The Future Is Exciting! Ready?
A világ egyik legnagyobb mobilszolgáltatója, az angol anyavállalattal rendelkező, 5 kontinens 30 országában jelenlévő Vodafone több mint
18 éve meghatározó szereplője a hazai mobilkommunikációs szektornak és ezáltal a munkaerőpiacnak is. A Vodafone Magyarország Zrt.
2009-ben nyitotta meg vidéki telephelyét, a Miskolci Regionális Ügyfélszolgálati Központot, ami Miskolc belvárosának a szívében található.
Mára a létszámunk több mint 600 főre duzzadt és a jövőben további pályázóknak biztosítunk álláslehetőséget.
Szeretsz emberekkel foglalkozni? Vonzó számodra egy modern fiatalos munkakörnyezet? Hosszú távra tervezel, igazi karriert keresel?
Szeretnél Magyarország Legjobb Munkahely és Best of Call Center díjjal kitüntetett ügyfélszolgálati csapatához tartozni? Ha igen a válasz,
akkor jelentkezz te is a Vodafone miskolci csapatába!

Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, értékesítés, kereskedelem, marketing, ügyfélszolgálat
Az idén hány diplomás számára kínál állást: 50
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció
F

Corporate Representative Call Center Team

N

General Call Center

F

Correspondence Team

F

Collection Representative Infoline Team

F

Red Assistant Team

F

Technical Support Team

F

Telesales

F

Back Office

F

Billing Call Center Team

F

Coordinator, Team Leader

Elvárt végzettség

Mely kar hallgatóinak

minimum érettségi bizonyítvány

Bármely

Telefonos ügyfélkapcsolati munkatárs

Szükséges nyelvtudás és szintje: alapszintű angol

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények,
egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési
hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, közlekedés támogatása,
nyugdíjpénztár-hozzájárulás, sportolás támogatása, Széchenyi
Pihenő Kártya, üdülés, készüléktámogatás, dolgozói tarifacsomag,
rendszeres képzések, vállalati egészség- és jólétprogram

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
jelentkezés a www.vodafone.hu/miskolc-karrier oldalon

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, saját képzési rendszer

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
alsóbb évesek is tudnak jelentkezni a meghirdetett pozícióinkra

Szakmai elvárások: érettségi/BSc/MSc
Szükséges képességek: Microsoft Office felhasználó szintű
ismerete, kiváló írásbeli és szóbeli kommunikáció, ügyfélközpontú
szemléletmód, magas szintű problémamegoldó képesség.

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center
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Beosztás

E-mail

Karádi Kitti Szilvia

Senior HR Business Partner

kitti.karadi@vodafone.com

Majancsik Kinga

Resourcing Specialist

Cím: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Miskolci
csapatunk
Téged vár

kinga.majancsik@vodafone.com
Web: www.vodafone.hu/miskolc-karrier

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

• Innovatív, modern irodai munkakörnyezet
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem
• Béren kívüli juttatási csomag
• Rendszeres képzések keretein belül
előrelépési lehetőség
• Vállalati egészség- és jóllét program
• Dinamikus, folyamatosan fejlődő csapat
• Telefonos ügyfélkapcsolati alapképzés
biztosítása
Jelentkezz a www.vodafone.hu/miskolc-karrier
weboldalon

A jövő izgalmas.

Ready?

