Телемаркетинг оператор - Кол център
Тази обява е за:
• Хора, които са амбициозни и комуникативни и имат желание да се развиват в динамична и
просперираща компания.
• Хора, които искат да имат много и разнообразни възможности за контакти и продажби на бизнес
клиенти
• Хора, които искат да печелят повече и повече, на база на постигнати резултати, с гарантиран
месечен минимален нетен доход от 1200лв и гъвкава схема за допълнителни бонуси и
възнаграждения, без горен таван!
Кои сме ние:
Ние сме най-голямата верига за офис консумативи и офис мебели и столове в България с широка
търговска мрежа от 66 магазина. Вече повече от 23 години ние сме безспорен лидер на пазара и
предпочитан партньор на повече от 130 000 бизнес клиенти!
Office 1 отдавна е много повече от верига за канцеларски материали – ние сме компания, която
постоянно се развива и предоставя цялостни решения за бизнеса. Притежаваме световните права
върху марките Office 1 и Office 1 Superstore от 2018 г. Изградихме най-модерния автоматизиран
складово-логистичен център в Югоизточна Европа с площ от 8 600 m2. Разполагаме с повече от 15
000 налични на склад артикули и портфолио от 110 000 продукта, сред които мебели, техника,
хигиенни материали, ученически и детски стоки, рекламни материали, произведени в собствената ни
печатна база.
Какво очакваме от теб:
• Да обслужваш изходящи обаждания и да отговаряш професионално на запитвания на клиента
• Да осигуряваш качествено и персонално обслужване на бизнес клиентите, да обработваш техните
поръчки и да поддържаш контакти по телефон и/или e-mail с тях
• Да представяш проактивно нови възможности, продукти и услуги на реалните и потенциалните си
клиенти по телефон и/или e-mail
• Да поддържаш актуална база данни и да я надграждаш с информация
• Да уговаряш срещи по телефон и/или e-mail с бизнес клиенти
• Да поддържаш периодични и успешни отношения с поверените ти реални и потенциални клиенти
• Лоялност, инициативност
Необходими са ти:
• Умения да комуникираш отлично, ефективно и позитивно по телефона
• Умения да водиш бизнес комуникация на високо ниво и да презентираш
• Умения да взимаш бързи, ефективни решения и да работиш в динамична среда
• Умения да организираш успешно времето и приоритетите си
• Умения да работиш в екип
• Умения да планираш и да бъдеш последователен
• Отлична компютърна грамотност Word, Excel, Internet, MS Outlook
• Ниво на английски език – разговорим
• Опит в областта на продажбите по телефона
Придобивките за теб:
• Прогресивно месечно възнаграждение с минимален нетен доход от 1200 лв
• Ваучери на стойност 200 лв

• Ясна и прозрачна бонусна схема
• Карти за спорт Multi Sport
• Допълнително здравно осигуряване
• Въвеждащо и периодично обучение и надграждане на умения и знания
• Преференциални условия за закупуване на стоки от Office 1
• Ставаш част от голям екип, създаваш много нови контакти както с колеги, така и с външни
партньори.
Ако предизвикателствата и динамичната работа те привличат и предложението ни те заинтригува,
изпрати актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо. Високо оценяваме интереса към
компанията и благодарим на всички кандидати за отделеното време.

