
Konsultant ds. obsługi Klienta - 1/2 etatu lub umowa 

zlecenie 

Amplifon Poland Sp. z o.o. jest częścią Grupy Amplifon, międzynarodowego lidera sprzedaży 
aparatów słuchowych, oferującego profesjonalne i nowatorskie rozwiązania dla Klientów oraz 
możliwości rozwoju dla Pracowników. 

Zmieniamy życie i umożliwiamy ludziom odkrywanie na nowo wszystkich emocji związanych z 
dźwiękami każdego dnia. 

Dbamy o to, aby nasi Pracownicy mieli wszelkie wsparcie, narzędzia i możliwości, których 
potrzebują, aby efektywnie realizować swoje zadania. 

Nasza kultura zorientowana na ludzi tworzy niepowtarzalną atmosferę pracy, w której każdy 
może się rozwijać i wykorzystywać swoje talenty. 

Dołącz do Grupy Amplifon i rozpocznij karierę w firmie, która daje ludziom na całym świecie 
możliwość, aby lepiej żyć.  

Twój zakres obowiązków 

• Kompleksowa obsługa Klienta w Oddziale 
• Prowadzenie kalendarza wizyt, kontakt telefoniczny z Klientami 
• Rzetelne prowadzenie dokumentacji każdego Klienta 
• Wsparcie sprzedaży aparatów słuchowych oraz akcesoriów 
• Obsługa administracyjna oddziału 
• Fakturowanie i obsługa płatności 
• Uczestnictwo i wspieranie działań marketingowych 

  

Nasze wymagania 

• Chęć budowania swojej kariery i rozwoju osobistego 
• Otwartość na naukę i rozwój umiejętności sprzedażowych i obsługi Klienta 
• Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej 
• Umiejętność budowania pozytywnych relacji, empatycznego i indywidualnego podejścia 

do każdego Klienta 
• Komunikatywność i wysoka kultura osobista 

  

To oferujemy 

• Umowę o pracę na 1/2 etatu w dynamicznie rozwijającej się firmie lub umowa zlecenie 
• Praca jest świadczona zamiennie w dwóch miejscach - Mokotów i Służew 
• Pracę od poniedziałku do piątku w stałych godzinach, co ułatwia zachowanie równowagi 

między życiem zawodowym a osobistym 
• Szkolenia i rozwój w ramach Akademii Amplifon i nie tylko, dzięki czemu masz możliwość 

stałego rozwijania swoich umiejętności 
• Wynagrodzenie podstawowe oraz premię sprzedażową, na którą masz realny wpływ 
• Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone miejsce pracy, które sprawi, że będziesz 

codziennie czuć się komfortowo 
• Jasną ścieżkę kariery 



• Przyjazną atmosferę, wysoką kulturę organizacyjną i dużo uśmiechu 
• Ubezpieczenie grupowe 
• Opiekę medyczną dla Ciebie i Twoich bliskich 
• Kafeterię benefitów 
• Udział w imprezach integracyjnych 
• Możliwość wyjazdu do Mediolanu w ramach nagrody szczególnej 

Zapraszamy do aplikowania. Każdą propozycję starannie rozważymy. Informujemy, że 
kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

CV proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@amplifon.com 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: AMPLIFON POLAND sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 76, Łódź 90-330, NIP: 525-

253-56-02 - 2, infolinia: 800 88 88 99, 

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest prowadzenie rekrutacji. Dane mogą być udostępniane podmiotom 

zajmującym się rekrutacją. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

trwania rekrutacji. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wyrażonej zgody, rozumianej jako przekazanie Administratorowi swojej 

kandydatury. Przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Jednocześnie posiadają Państwo prawo do dostępu i sprostowania podanych danych. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących kontaktując się z 

Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego 

przetwarzania nie występuje profilowanie. 

 


