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EXPERT

Rozwój kompetencji
w ramach ścieżki eksperckiej
lub liderskiej

Wspólną pracę
i wspólne świętowanie

Uprawianie sportów,
siatkówka i koszykówka

Pakiet relokacyjny

Możliwość udziału w działaniach
z zakresu CSR, m. in.
w projekcie teatralnym lub
w wolontariacie pracowniczym

Premie

Biuro przyjazne
dla rowerzystów

Premie – również
w ramach programu
polecania pracowników

Dodatkowe ubezpieczenie
na życie oraz bezpłatną opiekę
medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny

To Twoje kolejne
miejsce pracy

Wysokie
standardy pracy

Imprezy integracyjne
i wspaniały zespół
z fantastyczną
atmosferą w pracy

Pracę zdalną

Coroczny piknik rodzinny

Bogatą ofertę
szkoleń dla pracowników

System kafeteryjny

Proﬁl kandydata:
Zanim rozpoczniesz szkolenie wstępne sprawdzimy czy posiadasz:
Biegłą znajomość języka niemieckiego
Nastawienie do klienta oraz dobre umiejętności komunikacyjne
Podstawowe umiejętności obsługi Windows 7 oraz MS Oﬃce

Opis stanowiska
Na początku naszej współpracy zostaniesz kompleksowo wdrożony i weźmiesz udział
w programie onboardingowym. Następnie twoje zadania będą obejmować:
Obsługę rozmów telefonicznych i korespondencji e-mailowej (tylko połączenia
przychodzące) w zakresie pytań dotyczących opracowanych przez Capgemini rozwiązań
Zapewnienie wysokiej jakości obsługi naszym klientom
Współpracę z zespołem specjalistów IT przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

O nas
Capgemini jest jedną z wiodących światowych ﬁrm specjalizujących
się w usługach konsultingowych, technologiach IT i outsourcingu.
Zespół Cloud Infrastructure Services jest intensywnie rozbudowywany w trzech lokalizacjach:
w Krakowie, Katowicach i Opolu. Obecnie zespół składa się on z 2 000 specjalistów i dostarcza usługi
informatyczne czterdziestu klientom w dwudziestu językach.

Aplikuj:
praca.pl@capgemini.com
www.capgemini.com/pl-pl/kariera

HONESTY BOLDNESS TRUST FREEDOM TEAM SPIRIT MODESTY FUN
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Capgemini Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby procesów
rekrutacji prowadzonych obecnie i w przyszłości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 z późn. zm.). Zezwalam również Capgemini Polska Sp z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym, w tym przez jednostki w Indiach oraz klientów Capgemini obejmujących wewnętrzne oraz zewnętrzne obszary EEA.”

