
 

Kancelaria Prawna HTP Puniewska Waszczyńska sp.k.  
Od lat stawiamy na ludzi pragnących uczyć się i rozwijać. Większość zespołu stanowią ludzie młodzi, 
studenci i absolwenci studiów wyższych, wnoszący do Kancelarii zaangażowanie i entuzjazm, ale też 

swoje doświadczenie zawodowe. Sprawdź, czy czekamy na Ciebie! 

SPECJALISTA DS. KONTAKTÓW Z KLIENTAMI ZADŁUŻONYMI 
Miejsce pracy: Wrocław 

Twój zakres obowiązków 
• udzielanie telefonicznej informacji Klientom Zadłużonym dot. aktualnego etapu prowadzonego postępo-

wania, o działaniach podejmowanych przez Kancelarię i stanie zadłużenia – obsługa Klientów, którzy kon-
taktują się z Kancelarią (połączenia przychodzące), 

• zawieranie porozumień i negocjowanie warunków spłaty zadłużenia z Klientami, którzy kontaktują się z 
Kancelarią, 

• dbanie o wysoką jakość obsługi Klientów Zadłużonych, 
• weryfikację merytoryczną i analizę sprawy w wewnętrznej bazie danych. 

 
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za obsługę Klienta Zadłużonego, który sam kontaktuje się z Kancela-
rią. 
 
Dlaczego nasza oferta jest lepsza od innych w obszarze telefonicznej obsługi klienta? 

• NIE jesteśmy firmą windykacyjną ani call center, 
• Brak targetów - nie odpowiadasz za realizację planu w zakresie kwot odzyskanych, 
• Oferujemy jednozmianowy system pracy, 
• Nie będziesz odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów. 

Nasze wymagania 
• umiejętność prowadzenia telefonicznych rozmów z Klientem - mile widziane osoby z doświadczeniem 

w branży finansowej, 
• wykształcenie wyższe bądź studia w trakcie, 
• wysoka kultura osobista, 
• orientacja na Klienta, 
• bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, 
• bardzo dobra organizacja pracy wraz z zachowaniem standardów wewnętrznych i terminowości. 

To oferujemy 
• stabilne zatrudnienie - umowa o pracę na pełny etat, brak targetów 

• jednozmianowa praca od poniedziałku do piątku = wolne popołudnia i weekendy! 

• 3 miesięczne wdrożenie do pracy u boku opiekuna adaptacyjnego 

• jasne ścieżki kariery i rekrutacje wewnętrzne 

• udział w szkoleniach wewnętrznych 

• dofinansowanie pakietu medycznego 

• dofinansowanie karty Multisport 

• oferta ubezpieczenia i ZFŚS  

• młody zespół, dbający o atmosferę na co dzień - wspieramy się w swoich działaniach 

• darmowy parking, dogodny dojazd komunikacją miejską  

• praca w nowoczesnym biurze 

• jednoetapowa rekrutacja i szybka informacja zwrotna 
Chcesz wiedzieć więcej o procesie rekrutacji? Odwiedź naszą stronę www.kancelariahtp.com i poznaj nas lepiej. 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 
Klauzula  

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kancelarii Prawnej HTP Puniewska Waszczyńska sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 2, zgadzasz  się na 
przetwarzanie przez Kancelarię Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu.  
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna HTP Puniewska Waszczyńska sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 2. 

 

http://www.kancelariahtp.com/

