Operador de Call Center
A Simples Energia procura um Operador de Call Center,
para integrar o seu Departamento de Apoio ao Cliente
PERFIL
- Aptidão para trabalhar em equipa
- Boa capacidade de comunicação, dicção e riqueza de vocabulário
- Orientação para o trabalho por objetivos e capacidade de auto motivação
- Capacidade de criar empatia e assertividade
- Atitude dinâmica e vocação comercial
GARANTIMOS
- Integração em equipa jovem e altamente competente, sob orientação exigente e participativa
- Contrato de 6 meses, salário base (a especificar) com componente variável, em função de sucesso nas vendas,
subsídio de alimentação e seguro de saúde
- Conciliação entre vida pessoal e profissional
REQUISITOS DOS CANDIDATOS A SELECIONAR:
- Ensino Secundário (mínimo)
- Experiência comprovada em vendas através de Call Center, com preferência na área de energia
(eletricidade e gás natural)
- Competências informáticas

Se achas que tens o perfil, talento e a vontade necessários para este desafio,
envia o teu curriculum vitae para rh@energiasimples.pt com a referência “AC – Recrutamento 2/2020”.

No âmbito do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais e à livre circulação dos mesmos, os dados recolhidos através da presente candidatura serão conservados por um período de 5 anos, com base no art. 32.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro, com a última redação dada pela Lei nº 27/2014, de 8 de maio, cuja finalidade de tratamento é o recrutamento para os estágios de verão. Os dados recolhidos neste âmbito não serão
utilizados para qualquer outro fim, nem cedidos a terceiros. Mais informamos que é possível, em qualquer momento e de forma tendencialmente gratuita – em cumprimento da legislação aplicável
–, exercer os direitos de acesso, retificação e apagamento dos dados pessoais, ou ainda, consoante a aplicabilidade de tais opções, o direito de limitação ou oposição do tratamento e portabilidade
dos dados pessoais, através do formulário de contacto disponível em www.energiasimples.pt, ou do envio de email para RGPD@energiasimples.pt ou para os nossos escritórios, sitos na Rua
Aleixo da Mota, nº 86, R/C, 4150-044, Porto. Na Simples, seguimos uma política de igualdade de oportunidades, inclusão e diversidade.

