
   

 

Quality Assurance, Contact Center 

Η Mediatel S.A είναι μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center. Δραστηριοποιείται στον χώρο των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το 1995 και επενδύοντας συστηματικά σε τεχνολογία και 
ανθρώπινο δυναμικό, παρέχει με απόλυτη επιτυχία υπηρεσίες ανάπτυξης πελατολογίου, 
εξυπηρέτησης κοινού και προώθησης πωλήσεων. 
 
Κάθε ένας από εμάς αποτελεί κομμάτι μιας δυνατής ομάδας που συνεχώς εξελίσσεται, αγκαλιάζει 
τις διαφορετικές προσωπικότητες και ιδέες των ανθρώπων που την 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. 
 
H Mediatel S.A αναζητά να προσλάβει Υποψήφιο/α ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τις 
κάτωθι αρμοδιότητες: 
 

• Ενέργειες διασφάλισης/ελέγχου ποιότητας 

• Η διαχείριση και παρακίνηση της ομάδας πωλήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της 

παραγωγής  

• Η οργάνωση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση του πλάνου πωλήσεων του τμήματος 

• Ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων πωλήσεων 

 

Το προφίλ του υποψηφίου που μας ταιριάζει: 
 

• Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 

• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε έλεγχο ποιότητας 

• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε CBM καμπάνιες 

• Εμπειρία σε Sales Coaching 

• Εμπειρία σε Customer Care ενέργειες 

• Ικανότητα διαχείρισης και αξιολόγησης της ομάδας ευθύνης 

• Άριστη χρήση γραπτού & προφορικού λόγου 

• Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και υπευθυνότητας 

• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής  γλώσσας 

• Ευελιξία ωραρίου 
  

Η εταιρεία προσφέρει: 

• Σταθερό μηνιαίο μισθό με ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

• Επαγγελματική εξέλιξη 

• Συνεχή εκπαίδευση 

• Συνέπεια στις πληρωμές 

• Φιλικό περιβάλλον εργασίας  

• Εxtra παροχές και συμμετοχή σε καμπάνιες ανταπόδοσης της εταιρείας 

• Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (πλησίον μετρό Πανόρμου) 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Αποστολή Βιογραφικών με κωδικό: 36 στο career@mediatel.gr.  


