
  

 

 

 

 

Firma Eurowag to najszybciej rozwijający się dostawca zintegrowanych usług w zakresie mobilności  
w Europie. Od ponad 20 lat naszą główna misją jest podnoszenie jakości usług, a co za tym idzie satysfakcji Klienta. 
Każdego dnia z kart firmy Eurowag korzysta ponad 300 000 pojazdów, które poruszają się po krajach Europy, Azji  
i Bliskiego Wschodu. Jesteśmy dumni z naszej kultury organizacyjnej opartej na wyjątkowej atmosferze, kreatywności, 
przedsiębiorczości oraz energii.  

Jeżeli jesteś ambitny, pracowity i nie boisz nowych wyzwań- aplikuj o pracę w Eurowag! 

Night coordinator - Telefoniczna obsługa Klientów – praca zmianowa w trybie 

nocnym 
 

Jeżeli poszukujesz pracy dodatkowej i chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie dołącz do nas a my 
zapewnimy Tobie możliwości rozwoju. 
 
Do Twoich obowiązków należeć będzie: 
- telefoniczna obsługa klienta 
- wsparcie klienta w godzinach nocnych 
- obsługa połączeń przychodzących 
- działanie według określonych procedur 
- dbanie o pozytywny wizerunek firmy 

Wystarczy, że: 
- potrafisz lub chcesz się nauczyć profesjonalnej obsługi Klienta  
- jesteś osobą o pozytywnym usposobieniu i lubisz pomagać innym 
- posiadasz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

Mamy dla Ciebie: 
- atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy 
- wsparcie merytoryczne na każdym etapie pracy 
- możliwość pracy zdalnej 
- stabilne zatrudnienie 
- świetną lokalizację biura w centrum Warszawy przy Rondzie Daszyńskiego 
 
Cenimy entuzjazm, pozytywne podejście i chęć tworzenia czegoś innego 

Jeśli szukasz właśnie takiej pracy wyślij swoje CV na adres:  

e-mail: bozek@eurowag.com 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 
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