
 

Concentrix to amerykańska korporacja zarządzająca relacjami z klientami, posiadająca 

swoje oddziały na sześciu kontynentach. Naszą wizją jest stać się największą na świecie 

firmą outsourcingową, bogatą w różnorodność i talent. Lider w branży BPO. Posiada ponad 

275 oddziałów na całym świecie oraz 225 000 pracowników mówiących w 70 językach. 

Pionier na lokalnym rynku, który w 2020 roku obchodzi 15 rocznicę otwarcia swojego 

oddziału w Szczecinie. Strategiczny i jedyny partner światowego lidera produkującego 

sprzęty komputerowe i drukarkowe, na co dzień świadczący wsparcie techniczne dla 

użytkowników sprzętu elektronicznego. Pracodawca pierwszego wyboru dla osób mówiących 

biegle w językach obcych I chcących rozwijać swoje kompetencje  

Nie czekaj i dołącz do grona najlepszych już dziś! 

Szukasz stabilnej pracy? 

Chcesz każdego dnia wykorzystywać znajomość języka niemieckiego? 

Do oddziału w Szczecinie poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Konsultant Wsparcia Technicznego z j.niemieckim  
Miejsce pracy: Szczecin 

Na czym polega praca? 

Praca polega na rozwiązywaniu problemów technicznych sprzętu elektronicznego przez 

telefon (tylko połączenia przychodzące), e-mail i czat. 

 

Czego oczekujemy? 

 bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego (B2/C1) 

 podstawowej znajomości języka angielskiego 

 czerpania satysfakcji z pracy w zespole 

 gotowości do nauki… 

…A wiedzę potrzebną do wykonywania pracy na stanowisku przekażemy Ci w trakcie 

szkolenia.    

Co oferujemy? 

 umowę o pracę 

 wysokie wynagrodzenie zasadnicze 

 możliwość budowania kariery w międzynarodowym środowisku 

 profesjonalne szkolenia 

 atrakcyjny pakiet socjalny (bezpłatna opieka medyczna oraz karta MultiSport, 

grupowe ubezpieczenie na życie, imprezy integracyjne) 

 bogaty pakiet relokacyjny 

 

Aplikuj! 



Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@concentrix.com 

lub skontaktuj się telefonicznie +48 607 944 355 

Pamiętaj, aby do swojego CV dołączyć zgodę na przetwarzanie danych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 

realizacji procesu rekrutacji przez firmę Concentrix CVG International al.Wojska Polskiego 62, 70-

470 Szczecin, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem 

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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