Telefonos értékesítő
Magyar Telekom Nyrt.
Referenciaszám:
Ország:
Település:
Régió:
Munka jellege:
Munkakör szintje:

99475
Magyarország
Budapest
Budapest
Teljes munkaidő - Határozatlan idejű
Középfokú végzettség

Feladatok
<br> Meg akarod változtatni a világot? Tedd velünk! Legyélkiváló Telefonos értékesítő a
Magyar Telekomnál! <br>Profi konzultatív ügyfélkiszolgálástelefonon keresztül a Magyar
Telekom egyik kiemelt értékesítési területén. <br> Ezt a pozíciót neked találták ki, ha örömmel
vennél részt az alábbi feladatokban:
Telesales szakmai feladatok ellátása, ügyfeleink szakszerű és udvarias kiszolgálása
telefonon
A Magyar Telekom szolgáltatásainak/termékeinek értékesítése, illetve élményt nyújtó
szolgáltatás biztosítása
A vállalat termék és szolgáltatás portfóliójával kapcsolatos ügyféligények kezelése
Az ügyfelek kérdéseinek professzionális megválaszolása, a kért módosítási igények
végrehajtása
Ügyfeleink digitális világban való eligazodásának segítése
A Telekom márka erősítése és professzionális kiszolgálás nyújtása
<br> Rád van szükségünk, ha rendelkezel:
Értékesítési attitűddel
Legalább középfokú végzettséggel (érettségi szükséges)
Kiváló kommunikációs, konzultatív értékesítésiképességgel
Fejlett konfliktuskezelési készséggel
Kitartással és ügyfélközpontúsággal
Önálló és csapatmunkára való képességgel

Elvárások
<br> Te vagy az ideális jelöltünk, ha:
Szenvedélyesen végzed a munkád
Versenyző típus vagy, meggyőző képességed erős
Szeretsz folyamatosan fejlődni
Jól kezeled a változásokat, a kampány célú telefonos feladatokat
Személyiséged rugalmas, önálló, kreatív
<br> Előnnyel indulsz a pályázók között, ha:
Rendelkezel értékesítési tapasztalattal
Telekommunikációs piaci ismerettel
<br> Cserébe lehetőséged lesz:
Széleskörű béren kívüli juttatási csomagban részesülni (dolgozói mobilkészülék és
szolágáltatás, egyéni képzési keret, kafetéria, biztosítás, üdülési lehetőség, stb.)

Piacképes jutalék megkeresésének lehetősége
Igénybe venni munkatársi kedvezményeinket
Multinacionális és modern munkakörnyezetben végezni a munkádat
Folyamatos szakmai fejlődésre és versenyképes szakmai tudás megszerzésére
Részt venni különböző képzéseken, tréningeken
Dinamikus csapatban dolgozni

Magyar Telekom Nyrt.
<br>A Magyar Telekom, Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként több
millió kapcsolattal kötődik ügyfelei életéhez. Telefon, internet, tv és IT: minden téren minőségi,
megbízható és egyedülállóan széles szolgáltatáspalettával rendelkezünk. Arra törekszünk,
hogy innovatív megoldásainkkal áthidaljuk a távolságot ember és ember között, állandó
fejlesztéseinkkel növeljük az egyén lehetőségeit, így az ország versenyképességét. Célunk,
hogy szolgáltatásainkkal egyszerűbbé, könnyebbé és élménydúsabbá tegyük ügyfeleink életét,
ezzel újra és újra kiérdemeljük bizalmukat.
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