
 

 

DOŁĄCZ DO NAS I  OBEJMIJ STANOWISKO 

 

Telefoniczny Doradca Klienta 

Miejsce pracy: Wrocław 

Jednostka organizacyjna:  Departament Sprzedaży Contact Center 

Nr ref.: KCC/10/WR 

Do Twoich obowiązków będzie należała:  

 telefoniczna obsługa Klientów Banku  

 rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Klienta oraz sprzedaż produktów Banku dopasowanych do indywidualnych potrzeb 

 realizacja operacji bankowych zleconych przez Klienta  

 budowanie pozytywnego wizerunku firmy i dobrych relacji z Klientami poprzez zachowanie najwyższej jakości obsługi  

 

 
Od kandydatów oczekujemy:  

 min. średniego wykształcenia  

 komunikatywności, miłego głosu i poprawnej dykcji  

 pozytywnego nastawienia wobec innych oraz silnej motywacji do pracy  

 gotowości do stałego poszerzania wiedzy 

 

 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (możliwość zatrudnienia na część lub cały etat)  

 atrakcyjny system wynagrodzeń oparty na podstawie i premii  

 system zmianowy z możliwością wpływu na grafik 

 system profesjonalnych szkoleń wdrożeniowych i rozwojowych  

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej instytucji finansowej  

 możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy (jasno określone ścieżki kariery)  

 atrakcyjną ofertę produktów bankowych dla pracowników  

 pracownicze ubezpieczenie grupowe  

 prywatną opiekę medyczną  

 program sportowo-rekreacyjny Multisport  

 zniżki dla pracowników (gastronomia, kultura)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij dokumenty z podanym numerem ref. w temacie maila na adres: kariera@credit-agricole.pl  
 

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605, moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem 

  

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzul i: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605, moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem. 
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