
Специалист обслужване на клиенти с НЕМСКИ език  

#guteleutegutelaune  #sogehtteamwork 

#ГотиниХораДоброНастроение 

regiocom има повече от 5.000 служители на 20 локации в Германия,  Австрия, Турция и 

България и е един от водещите доставчици на услуги в  Европа  в сферата на Customer Service, 

BPO и IT. Основната дейност  на regiocom е свързана с професионалното обслужване на 

клиенти за водещи концерни в телекомуникационния, енергийния и транспортния сектор. 

 

regiocom  Bulgarien е важна част от успешната истoрия на предприятието, oще от своето 

създаване през 2006г. Над 1.000 служители в София, Варна, Велико Търново , Русе и Бургас 

обслужват немски и австрийски клиенти в сферата на енергетиката, телекомуникациите и 

търговията.  

 

За нашия сървиз център в Бургас търсим мотивирани колеги с добро настроение. Ние ще 

открием твоя потенциал и ще го развием -> от служител запитвания може да станеш ментор, 

коуч, ръководител екип, тренер, асистент по качеството. 

 

!!! Стартирай сега и вземи своя летен бонус на стойност 500лв бруто !!! 

Какви предизвикателства те очакват  

 Входящи телефонни разговори с клиенти 

 Въпроси относно договори и фактури на текущи клиенти на голям немски 

телекомуникационен оператор 

 Индивидуални решения за телефонни и интернет тарифи 

 Предлагане на интересни и подходящи за клиентите опции  

Ако ти:  

 владееш много добре немски език 

 имаш добри умения за работа с кoмпютър 

 обичаш общуването с клиенти 

си добре дошъл при нас! 

В замяна ще получиш:  

 много добро възнаграждение 

 работна позиция на пълно работно време или на 4,6 часа по желание 

 обучение и въвеждане в работата от тренери и ръководители  

 възможности за професионално развитие 

 24 дни платен годишен отпуск 

 допълнително здравно осигуряване 

 допълнителна премия за храна и хоум офис 



 премии за храна и хоум офис 

 30 минути платена почивка 

 плодове и напитки в офиса 

 специални regiocom събития и тиймбилдинги  

 различни отстъпки при партньори  

 поемане на пътни разходи при местоживеене повече от 10км от Бургас 

Търсиш ли нещо  Ново, Голямо, Креативно? Очакваме те!  

Изпрати ни  твоята кандидатура на немски език.  

  

    Данни за контакт: 

    E-Mail:    jobs@regiocom.bg 

    Mobil: +359 (0) 893089854 

mailto:jobs@regiocom.bg

