
Εκπρόσωπος τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών 
Nova 

Η Mediatel 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. 

Η Mediatel είναι επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Nova-Forthnet, την πρώτη εταιρεία που 

έφερε το Internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα, μια εταιρεία με ηγετική θέση 

στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας 

αναζητούμε να προσλάβουμε άμεσα υποψηφίους για τη θέση: 

• Πωλητής/Πωλήτρια σε τηλεφωνικές πωλήσεις εξυπηρετώντας τη 

συνδρομητική βάση. 

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Μαζί χτίζουμε νέες ιδέες. Δουλεύουμε Ομαδικά και 

αυτό κάνει τη δουλειά μας ευχάριστη. Εξελίσσεσαι μέσα από την απόδοσή σου.   

Το προφίλ του υποψηφίου που μας ταιριάζει 

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες 

• Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα 

• Ισχυρό ενδιαφέρον για συνεχή επιμόρφωση πάνω στο αντικείμενο 

• Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί 

• Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ-ΑΕΙ 

• Γνώση Αγγλικών 

• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 

 

Προσφέρουμε 

• Σταθερό μηνιαίο μισθό με ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με δυναμικό σχήμα Βonus πωλήσεων 

• Δυνατότητα μερικής και πλήρους απασχόλησης 

• Ωράριο προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη 

• Συνέπεια στις πληρωμές 

• Μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη 

• Πλήρη και συνεχή εκπαίδευση 

5 λόγοι για να μας επιλέξεις 

• Θα αποκτήσεις ευρεία γνώση και εμπειρία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών  

• Εξελίσσεσαι μέσα από την απόδοσή σου 

• Θα βρεθείς σε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας 

• Θα έχεις extra 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: 07 στο career@mediatel.gr. 
Λ.Κηφισίας 125-127, Αμπελόκηποι  

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


