
Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Ενημέρωσης και Προώθησης Υπηρεσιών Nova 

 
 
Η Mediatel κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center 
από το 1995. Οι υπηρεσίες που παρέχει, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία της σε 
έργα υψηλών απαιτήσεων, αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την αμφίδρομη 
επικοινωνία επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών με κοινό και πελάτες. 

Η Mediatel ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Nova αναζητά: 

Υπαλλήλους Τηλεφωνικής ενημέρωσης και προώθησης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών για 
τη Nova. Οι κάτοχοι της θέσης θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική επικοινωνία με ήδη 
υπάρχον αλλά και νέο πελατολόγιο για την ενημέρωση και προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών τηλεφωνίας με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη. 
 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες 

 Προσανατολισμό στο στόχο και το αποτέλεσμα των πωλήσεων 

 Ισχυρό ενδιαφέρον για συνεχή επιμόρφωση στις πωλήσεις και στην ενημέρωση 
πελατολογίου 

 Εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις, τηλεπικοινωνίες θα συνεκτιμηθεί 

 Απόφοιτοι Λυκείου/ ΤΕΕ / ΙΕΚ / ΤΕΙ-ΑΕΙ 

 Γνώση Αγγλικών 

 Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
 

Προσφέρουμε 

 Σταθερό μηνιαίο μισθό ανεξαρτήτως πωλήσεων 

 Μερική με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 

 Συνέπεια στις πληρωμές 

 Δυναμικό σχήμα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων πωλήσεων 

 Εργασία χωρίς ηλικιακό όριο 

 Μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη 

 Πλήρη και συνεχή εκπαίδευση 

 Extra παροχές και συμμετοχή σε καμπάνιες ανταπόδοσης της εταιρείας 

 Παροχές υγείας σε συνεργαζόμενους Ιατρικούς ομίλους 

 Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 

 Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (πλησίον μετρό Πανόρμου) 
 
 

Κάθε ένας από εμάς αποτελεί κομμάτι μιας δυνατής ομάδας που συνεχώς εξελίσσεται, 
αγκαλιάζει τις διαφορετικές προσωπικότητες και ιδέες των ανθρώπων που τη στελεχώνουν 
και μοιράζονται το ίδιο όραμα. Αναπτύσσουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον όπου οι ομάδες μας 
δουλεύουν αρμονικά και έχουν ενθουσιασμό για τη δουλειά τους. Πιστεύουμε στη συνεχή 
πρόοδο των εργαζομένων μας, καθώς αυτή οδηγεί σε ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες. 

 
Αποστολή Βιογραφικών με κωδικό: 07, με email ή στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Λ.Κηφισίας 125-127, Αμπελόκηποι 

214 214 8000 (Επιλ. 1)  
www.mediatel.gr  


