Otsime oma jõudsalt kasvavasse rahvusvahelise ettevõtte kollektiivi:

KONTAKTIOTSIJAT
Tööd saab teha täiskohaga või osalise koormusega.
Töö toimub kaugtööna.
Töö sisuks on:
IDR Inkasso uute potentsiaalsete klientide leidmine telefoni teel - helistada läbi ettevõtteid ja uurida,
kuidas neil hetkel võlglastega läheb. Eesmärgiks on üles leida just need, kellel just praegu on
probleem võlglasega. Temal on probleem ja meil on sellele lahendus.
Sina helistad ja uurid välja, milline on ettevõtte olukord ja lisad informatsiooni aruandesse.
Tööd saab teha täiskoormusega E-R 9:00 – 17:00
või osalise koormusega vabalt valitud ajavahemikus eelmainitud ajal.
Ootame Sinult:
Aktiivsust, positiivset suhtumist, oskust oma aega ja tegemisi planeerida, iseseisvust
ja julgust telefon võtta ja helistada.
Head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas.
Omalt poolt pakume:
Paindlikku tööaega, kaugtöö võimalust, võimalust õppida midagi uut ja praktilist, võimalust areneda
ettevõtte siseselt ja seda nii Eestis kui teistes Euroopa riikides. Lisaks pakume motiveerivat
töötasusüsteemi (põhitasu + tulemustasu).
Pakume enne tööle asumist koolitust teenuse sisu ja kõne praktilise poole kohta.
Kandideerimiseks saada palun oma CV märksõnaga „kontaktiotsija“
aadressile idr@idr.ee
Kandideerimise tähtaeg on 15.03.2019
IDR INKASSO peamiseks tegevusalaks on inkassoteenused ja sealhulgas ka varapõhised
inkassoteenused. Oleme tegutsenud juba aastast 2005 ja meie meeskonda kuuluvad oma ala
spetsialistid, kellel seljataga juba pikaajaline kogemus antud valdkonnas.

IDR INKASSO peamiseks eesmärgiks on tagada kliendile oodatud tulemus oma raha või vara
tagastamise näol. Loomulikult pakume lisaks inkassoteenusele ka selle juurde käivaid tugiteenused
nagu taustuuringute teostamine (nii Eesti kui välisfirmade kohta), maksekäsu kiirmenetlus,
kohtumenetlus, täitemenetluse jälgimine ning varade realiseerimine. Tegutseme diskreetselt ning
meie tegevuse tagajärjel ei saa kunagi kahjustatud kliendi maine.
Meie klientideks on hetkel mitmed suuremad ja väiksemad ettevõtted erinevatest valdkondadest.
Oleme tasa ja targu tõestanud oma efektiivsust ning professionaalsust.
IDR INKASSO põhineb 100% Eesti erakapitalil.
Alates 2010 pakub IDR Inkasso oma teenuseid Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis.
Alates 2018 kuulume rahvusvahelisse DBS Gruppi ja pakume oma teenuseid 58-s riigis ning meie
kollektiivi kuulub üle 400 töötaja.

