Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k.
Nasza Kancelaria powstała w 2003 r. i obecnie należy do wiodących w Polsce podmiotów specjalizujących się w obsłudze
prawnej oraz dochodzeniu należności na każdym etapie. W grupie ponad 180 pracowników Kancelarii są m.in.: radcowie prawni,
adwokaci, biegli rewidenci, aplikanci radcowscy i adwokaccy, a także eksperci z wielu dziedzin.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI TELEFONICZNEJ
Pracując na proponowanym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za podejmowanie działań, mających na celu
odzyskiwanie należności poprzez m.in.:


telefoniczne nawiązywanie kontaktu z klientami oraz negocjowanie warunków spłaty należności,



wyjaśnianie przyczyn opóźnień w płatnościach oraz motywowanie do spłaty,



zawieranie ugód oraz porozumień,



proponowanie nowych zasad oraz harmonogramu spłaty zadłużenia,



monitorowanie oraz raportowanie deklaracji spłat,



aktualizowanie danych oraz informacji o klientach w systemie informatycznym.

W zamian za Twoje zaangażowanie w wykonywane zadania oferujemy:


stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,



dwuskładnikowe wynagrodzenie (podstawa + premia),



dostęp do Prywatnej Opieki Medycznej już w trakcie okresu próbnego,



pracę w centrum miasta w dogodnym punkcie komunikacyjnym,



samodzielne stanowisko pracy.

Zatem jeżeli:


masz doświadczenie w telefonicznej windykacji należności,



posiadasz predyspozycje do prowadzenia negocjacji i rozmów z trudnymi klientami,



cechuje Cię profesjonalizm oraz samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków,



wykazujesz odporność na stres i pewność siebie w kontakcie z trudnym klientem,



chcesz w dalszym ciągu rozwijać się w obszarze telefonicznej windykacji należności,



jesteś gotowy/a do podjęcia pracy w systemie zmianowym (9-17, 12-20)

DOŁĄCZ DO NAS!
Wyślij swoje CV na adres kariera@panfil.pl z dopiskiem "Specjalista ds. windykacji telefonicznej".
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w
Warszawie (02-017), Al. Jerozolimskie 123a, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu

rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)".

