
 

 

 

 

 

 

ТЪРСИШ РАБОТА? 

Стани част от екипа на КЕШ КРEДИТ 

Кеш Кредит е иновативна FinTech компания, която предлага микро-финансови услуги в сътрудничество 

с мобилни телекомуникационни оператори и други партньори. Компанията е основана през 2011 г. в България 

и се развива в международен план, стартирайки операции в Африка, и Югоизточна Азия, както и проучва 

възможностите на други пазари по света. Патентован, иновативен и автоматизиран скоринг процес базиран на 

анализ на мобилните оператори и големи бази данни от други партньори, както и уникалните технически и 

бързи кредитни решения, са едни от основните стълбове на Кеш Кредит. В края на 2013 г. Кеш Кредит Груп 

получи международно признание за иновативния модел и получи 25 милиона долара американско 

финансиране. Компанията има стратегически партньорства с MTN Group в Африка, Smart Communications във 

Филипините и други. Опита на Кеш Кредит в обобщаването, анализа и прилагането на данни се използва в тези 

пазари, за да се предлагат иновативни финансови услуги. Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии 

и предлага развитие на най-талантливите в най-вълнуващата индустрия през 21 век: FinTech. За нашия 

нарастващ екип, ние търсим да назначим служител на позиция Оператор Кол Център. 

 

Отговорности  

 да реализираш изходящи и входящи обаждания към клиенти на компанията с цел отпускане на кредит 

 да приемаш и обработваш входящи обаждания от нови или настоящи клиенти 

 да участваш в рекламни инициативи и промотиране на продукти на компанията 

 да подпомагаш директните продажби на финансовите ни продукти по телефона 

 да съдействаш на служители на партньори, като оказваш помощ по техническия и търговски процес 

 да отговаряш на запитвания, свързани с продукта, услугата, дейността на компанията ни 

Изисквания  
 средно или висше образование, второ се счита за предимство 

 компютърна грамотност 

 отлични комуникативни умения и ориентация към клиента 

 добри търговски умения 

 умения за разрешаване на проблеми и проактивно мислене 

 опит в областта на телемаркетинга се счита за предимство 

Ние предлагаме  
 възможност да станеш част от международна Fintech компания 

 коректно възнаграждение и социални придобивки 

 възможност за професионално развитие 

 

Ако това предложение представлява интерес за теб, моля изпрати своята автобиография на имейл 

careers@cashcredit.bg или се обади на телефон +359889107332. 

mailto:careers@cashcredit.bg
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.viverosdelago.com/nosotros&bvm=bv.128153897,d.ZGg&psig=AFQjCNFZu3dr4bA3H5YWQKh5mNozEL4BgA&ust=1469704143793886

