
                                                   

 

Оператор в Кол Център 

Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с 

малък или без опит; Заплата между 970  -1500 лв (Бруто)  

Служители/Работници; Центрове за обслужване на клиенти и бизнес услуги (BPO, ITO и др.); Маркетинг, 

Реклама, ПР; Търговия и Продажби; 

За контакт: Dimitar Dechev / Телефон 0899 160 129, е-мейл dimitar.dechev@callgroup.eu  

За фирмата:  

Кол Груп ЕООД е център за контакти, стартира своята дейност като outsource фирма през 2011 

година. Основната дейност на фирмата е свързана с цялостно обслужване в маркетинг 

сегментираните услуги, телефонни продажби ( telesales), изходящи и входящи кампании. 

До днес фирмата успешно изпълнява проекти, като е водещ партньор на А1 България и БМВ груп 

България. В годините фирмата е работила и като основен партньор и външен контактен център на 

Виваком, УниКредит Булбанк, Алианц България. 

Заеманата от Вас позиция : Оператор в Кол център 

Търсим човек, който иска да се докосне до най-новото в света на технологията и да го представи по най-

добрия начин на хората. 

Ние предлагаме: 

• Мотивиращо възнаграждение 

• Екип от мотивирани колеги 

• Професионални обучения 

• Работа в нов модерен и приятен офис с отлична комуникация; 

• Пълен работен ден от 8 часа от 9.00 до 18.00 ч 

• Непълен работен ден от 4 или 6 часа в интервала от 9.00 до 18.00 ч 

- Два почивни дни (събота и неделя), както и всички национални празници 

• Ваучер за храна в размер на 80 лв.  

• Допълнително здравно осигуряване  

• Допълнителен финансов Бонус за доведи приятел 

• Допълнителен бонус за редовни игри при постигнати цели  

• Възможност за дистанционна работа 

Работата изисква: 

• Добри комуникационни умения; Желание за работа; Висока лична дисциплина; Силна мотивация за 

учене; Целеустременост/ Целенасоченост; Умения за работа в екип; Гъвкавост; Самостоятелност и 

инициативност; Комуникативност 

Населено Място: София / България - Младост 1A. булевард „Александър Малинов“ 23  КОЛ ГРУП ЕООД 
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