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US£UGI BACK-OFFICE
Poczta Polska S.A. Centrum Obs³ugi Finansowej wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferuje
kompleksow¹ obs³ugê procesów back-office w zakresie: us³ug archiwizacyjnych, ubezpieczeñ
oraz Call i Contact Center.

Uszyjemy obs³ugê na miarê
– wystarczy dopasowaæ nasz¹ ofertê
do Pañstwa potrzeb i oczekiwañ.
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US£UGI BACK-OFFICE
Poczta Polska S.A. Centrum Obs³ugi Finansowej wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferuje
kompleksow¹ obs³ugê procesów back-office w zakresie: us³ug archiwizacyjnych, ubezpieczeñ oraz Call i Contact
Center.

O nas
Standardy obs³ugi tworzymy od lat korzystaj¹c z naszej wiedzy i doœwiadczenia. Zarz¹dzamy
dokumentacj¹ w³asn¹ oraz naszych klientów, korzystaj¹c z nowoczesnych rozwi¹zañ,
pozwalaj¹cych dostosowaæ obs³ugê do potrzeb - pocz¹wszy od digitalizacji poprzez odczyt
danych, przechowywanie oraz archiwizacjê, porz¹dkowanie, udostêpnianie,
a tak¿e niszczenie lub przekazywanie do w³aœciwego archiwum pañstwowego. Obs³ugê
procesów wspieramy profesjonalnym Contact Center – dedykuj¹c klientom pokoleñ XYZ
preferowan¹ formê kontaktu. Konsultanci w ramach obs³ugiwanych kampanii wewnêtrznych
i zewnêtrznych realizuj¹ dzia³ania sprzeda¿owe i posprzeda¿owe oraz badania marketingowe.
Realizuj¹c zadania zwi¹zane z obs³ug¹ infolinii, zarz¹dzaniem nale¿noœciami oraz help i service
desk - doradzaj¹, odpowiadaj¹ na pytania, przedstawiaj¹ ofertê us³ug, przyjmuj¹ zg³oszenia
i zlecenia, monitoruj¹ p³atnoœci klientów oraz oferuj¹ pomoc merytoryczn¹.
Szeroki zakres naszej dzia³alnoœci wynikaj¹cy m.in. ze znajomoœci przepisów kancelaryjnoarchiwalnych, standardów obs³ugi klienta, posiadanej infrastruktury technicznej, systemowej
i logistycznej umo¿liwia nam œwiadczenie us³ug na terenie ca³ego kraju.

Korzyœci wspó³pracy
Powierzenie nam obs³ugi procesów back-office zapewni Pañstwa firmie liczne korzyœci, m.in.:

+
+
+

redukcjê kosztów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem dokumentacj¹, w tym administrowaniem
i przechowywaniem dokumentacji osobowo-p³acowej,
usprawnienie obs³ugi spraw pracowniczych, w tym korzystanie z poœrednictwa
i doradztwa konsultantów Contact Center,
bezpieczeñstwo i poufnoœæ przetwarzanych i przechowywanych danych - certyfikowany
przez BSI system zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji zgodny z ISO/IEC 27001.

Uszyjemy obs³ugê na miarê
– wystarczy dopasowaæ nasz¹ ofertê do Pañstwa potrzeb i oczekiwañ.
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Archiwizacja dokumentów
Archiwizacja dokumentów

Poczta Polska S.A. Centrum Obs³ugi Finansowej wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferuje
kompleksow¹ obs³ugê w zakresie zarz¹dzania dokumentacj¹ w firmie.
W ramach us³ug archiwizacji dokumentów oferujemy:
przechowywanie dokumentów w formie papierowej oraz elektronicznej,
depozyt dokumentacji kat. A,
udostêpnianie dokumentacji na ¿yczenie klienta - orygina³u, skanu, potwierdzonej kopii,
porz¹dkowanie dokumentacji archiwalnej kat. A oraz niearchiwalnej kat. B,
przygotowanie dokumentów do brakowania,
sporz¹dzenie dokumentacji towarzysz¹cej, niezbêdnej do przeprowadzenia procesu brakowania,
sporz¹dzenie niezbêdnej ewidencji dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej,
digitalizacjê dokumentów,
niszczenie dokumentów na certyfikowanych urz¹dzeniach niszcz¹cych,
wsparcie w zakresie zarz¹dzania dokumentacj¹ firmow¹,
obs³ugê korespondencji przychodz¹cej oraz wychodz¹cej,
obs³ugê logistyczn¹ – za³adunek, transport taborem Poczty Polskiej i roz³adunek dokumentacji.

Archiwizacja dokumentów - dlaczego Poczta Polska?

jesteœmy najwiêkszym
pracodawc¹ w Polsce
– zatrudniamy blisko 80 tys.
pracowników na umowê o pracê

dysponujemy oko³o 30 tys. m2
w³asnych powierzchni
magazynowych

posiadamy doœwiadczenie
w prowadzeniu w³asnego
archiwum zak³adowego

nasze magazyny
s¹ zlokalizowane
na terenie ca³ego kraju

wsparciem s³u¿y blisko 30-stu
wykwalifikowanych archiwistów
– absolwentów studiów wy¿szych
z zakresu archiwistyki,
oko³o 130 pracowników posiada odpowiednie
kompetencje i kwalifikacje,
- wszyscy posiadaj¹ poœwiadczenia
bezpieczeñstwa osobowego zgodnie
z ustaw¹ o ochronie informacji niejawnych

przechowujemy oko³o 500 tys.
metrów bie¿¹cych dokumentów

bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie...
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Porz¹dkowanie dokumentacji
W ramach prowadzonej dzia³alnoœci i obowi¹zuj¹cych przepisów, w ka¿dej firmie powstaje tysi¹ce
dokumentów, którymi nale¿y w³aœciwie zarz¹dzaæ. Aby proces ten by³ skuteczny, konieczne jest ich
porz¹dkowanie.
W³aœciwe opisanie oraz skatalogowanie du¿ej iloœci dokumentów wymaga wiedzy i doœwiadczenia, dlatego
warto skorzystaæ z oferty Centrum Obs³ugi Finansowej Poczty Polskiej S.A.

W ramach us³ugi porz¹dkowania dokumentacji zapewniamy:
weryfikacjê dokumentów, wraz z ich odpowiedni¹ klasyfikacj¹ wg kategorii A i B,
przygotowanie materia³ów archiwalnych kat. A w celu ich przekazania do w³aœciwego Archiwum
Pañstwowego,
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kat. B, której okres przechowywania up³yn¹³,
przepakowanie dokumentów, opisanie i nadanie sygnatur na teczkach,
sporz¹dzenie ewidencji dokumentów w formie papierowej i elektronicznej,
dostarczenie materia³ów eksploatacyjnych, niezbêdnych do prawid³owego przechowywania
dokumentacji.

Nasze atuty:

poœwiadczenie bezpieczeñstwa
dla pracowników, zgodnie z
ustaw¹ o ochronie informacji
niejawnych

obs³uga na terenie ca³ej Polski

bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie...

obs³uga logistyczna taborem
Poczty Polskiej
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Przechowywanie dokumentacji kadrowo-p³acowej
Archiwum Poczty Polskiej jest wpisane do Rejestru Przechowawców Dokumentacji Osobowej i P³acowej
Marsza³ka Województwa Œl¹skiego pod nr 2/15 z dnia 28 wrzeœnia 2015 roku.
Sk³adnica akt Poczty Polskiej mieœci siê na terenie kompleksu ekspedycyjno-rozdzielczego w Zabrzu
przy ul. Macieja Miel¿yñskiego 5.
Biuro Obs³ugi Klienta sk³adnicy czynne jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00.

Budynek i pomieszczenia archiwum spe³niaj¹ wymagania Rozporz¹dzenia Ministra Kultury
z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i p³acowej
pracodawców (Dz. U. Nr 32 poz. 284).
W ramach us³ugi przechowywania dokumentacji Poczta Polska oferuje:
przejmowanie dokumentacji do sk³adnicy akt,
przechowywanie dokumentacji osobowej i p³acowej,
przechowywanie innej dokumentacji kat. A (stanowi¹cej depozyt) i kat. B,
przejmowanie i dalsze przechowywanie dokumentacji jednostek zlikwidowanych albo upad³ych,
czasowe przechowywanie dokumentacji jednostek istniej¹cych,
porz¹dkowanie dokumentacji zarówno w sk³adnicach akt jak i w archiwach zak³adowych,
przechowywanie i zabezpieczenie przyjêtej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
udostêpnianie dokumentacji osobom upowa¿nionym,
odp³atne wydawanie kopii oraz odpisów,
niszczenie wybrakowanej dokumentacji, a w przypadku jednostek pozostaj¹cych pod nadzorem
w³aœciwego terytorialnie Archiwum Pañstwowego, w pierwszej kolejnoœci uzyskanie stosownej zgody.
Przechowywanie dokumentacji jest œwiadczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

Pracownicy Poczty Polskiej S.A., posiadaj¹ upowa¿nienia do przetwarzania danych osobowych
oraz poœwiadczenia bezpieczeñstwa lub upowa¿nienia do dostêpu do informacji niejawnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, dotycz¹cymi
dostêpu do okreœlonej klauzuli tajnoœci.

bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie...
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Niszczenie dokumentów i noœników danych
Oferujemy us³ugê profesjonalnego niszczenia dokumentów i noœników danych. Gwarantujemy pe³n¹
poufnoœæ i zachowanie zasad bezpieczeñstwa na wszystkich etapach wykonania us³ugi – od momentu odbioru
dokumentów oraz noœników danych, podczas ich przemieszczania, a¿ do trwa³ego zniszczenia i recyklingu,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz normami ochrony œrodowiska.
W ramach us³ugi niszczenia zapewniamy:
opakowania zbiorcze oraz plomby,
protokolarny odbiór zaplombowanych opakowañ zbiorczych,
roz³adunek materia³ów do zniszczenia,
bezpieczeñstwo danych w procesie niszczenia,
sporz¹dzenie protoko³u zniszczenia,
wystawienie certyfikatu zniszczenia,
mo¿liwoœæ obecnoœci Klienta w trakcie procesu niszczenia,
mo¿liwoœæ rejestrowania procesu niszczenia za poœrednictwem kamer
i zapisu na p³ycie CD/DVD,
ekologiczn¹ gospodarkê odpadami w ramach wspó³pracy z firmami
recyklingowymi.

profesjonalne urz¹dzenia
niszcz¹co - beluj¹ce

dokumenty zniszczone do postaci
œcinek

Dodatkowo, w ramach us³ugi niszczenia dokumentów, proponujemy:
pakowanie dokumentów do opakowañ zbiorczych,
za³adunek opakowañ zbiorczych,
transport dokumentów flot¹ PP do miejsca niszczenia,
PAPIEROJADA - bezpieczny pojemnik do gromadzenia materia³ów
papierowych, przeznaczonych do zniszczenia.

*
*
*
*

zbelowane œcinki sprzedawane
firmie recyklingowej

Nasze atuty:
profesjonalne urz¹dzenia niszcz¹ce oraz niszcz¹co-beluj¹ce,
niszczarki posiadaj¹ce poziom bezpieczeñstwa P-3 lub P-4, gwarantowany
zgodnie z norm¹ DIN 66399,
poœwiadczenia bezpieczeñstwa osobowego dla pracowników zgodnie
z ustaw¹ o ochronie informacji niejawnej,
obs³uga na terenie ca³ej Polski

zniszczone noœniki danych

Rodzaje noœników danych, jakie niszczymy:
magnetyczne
np. dyski twarde,
dyskietki

pó³przewodnikowe
np. pamiêci flash - karty
pamiêci, pendrive'y

bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie...

optyczne
np. p³yty CD,
DVD, Blu-ray
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PAPIEROJAD
- sposób na niszczenie dokumentów
Centrum Obs³ugi Finansowej Poczty Polskiej S.A. wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferuje
kompleksowy sposób bezpiecznego i wygodnego pozbywania siê – na bie¿¹co - niepotrzebnych dokumentów,
zbêdnych wydruków i kserokopii, które na co dzieñ wytwarzane s¹ w biurach.
PAPIEROJAD Poczty Polskiej, to bezpieczny pojemnik, w którym gromadzone s¹ materia³y papierowe
przeznaczone do zniszczenia. Ulokowany w biurach, kancelariach lub w pobli¿u urz¹dzeñ drukuj¹cych pozwala
na ³atwe i szybkie pozbycie siê nieprzydatnych dokumentów przy zachowaniu pe³nego bezpieczeñstwa
danych w nich zawartych.
PAPIEROJAD jest rozwi¹zaniem ekonomicznym – nie zu¿ywa energii elektrycznej i oszczêdza czas
pracowników. Ponadto, jest ekologiczn¹ konkurencj¹ dla niszczarek biurowych.
Oferuj¹c proces profesjonalnego niszczenia dokumentów zgromadzonych w PAPIEROJADACH, gwarantujemy
pe³n¹ poufnoœæ i zachowanie zasad bezpieczeñstwa na wszystkich etapach wykonania us³ugi – od momentu
umieszczenia dokumentów w pojemnikach, podczas ich odbioru i transportu, a¿ do trwa³ego zniszczenia
i recyklingu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz normami ochrony œrodowiska.

W ramach us³ugi niszczenia zapewniamy:
dostarczenie i ustawienie PAPIEROJADA w siedzibie Klienta,
zabezpieczenie pojemnika fabrycznym zamkiem i plomb¹,
które uniemo¿liwiaj¹ dostêp osobom nieuprawnionym,
protokolarn¹ wymianê zape³nionych PAPIEROJADÓW na puste
- wed³ug harmonogramu ustalonego z Klientem, z opcj¹
dodatkowych odbiorów,
bezpieczny transport i protokolarne zniszczenie dokumentacji
w wyspecjalizowanych oœrodkach Poczty Polskiej,
wystawienie certyfikatu zniszczenia,
ekologiczn¹ gospodarkê odpadami w ramach wspó³pracy
z firmami recyklingowymi.

bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie...
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PAPIEROJAD
- sposób na niszczenie dokumentów
Dodatkowe mo¿liwoœci:
obecnoœæ Klienta w trakcie procesu niszczenia,
* rejestrowanie
niszczenia za poœrednictwem kamer
* i zapis na p³ycieprocesu
CD/DVD.

profesjonalne urz¹dzenia
niszcz¹co - beluj¹ce

Nasze atuty:
us³uga niszczenia realizowana jest miêdzy innymi na terenie
Katowic, Bydgoszczy, Warszawy, Szczecina, Lublina, Wroc³awia i £odzi,
profesjonalne urz¹dzenia niszcz¹ce oraz niszcz¹co-beluj¹ce,
niszczenie dokumentów na poziomie bezpieczeñstwa P-3,
gwarantowanym zgodnie z norm¹ DIN 66399,
pracownicy legitymuj¹cy siê poœwiadczeniami bezpieczeñstwa
zgodnie z ustaw¹ o ochronie informacji niejawnej

dokumenty zniszczone do postaci
œcinek

zbelowane œcinki sprzedawane
firmie recyklingowej

Korzyœci:
uwolnienie powierzchni biurowych ze zbêdnego, zu¿ytego papieru,
ograniczenie kosztów zakupu i serwisowania niszczarek biurowych,
oszczêdnoœæ na wywozie odpadów komunalnych.

estetyczny mechanizm wrzutowy uniemo¿liwiaj¹cy
wyjêcie dokumentów przez osoby nieupowa¿nione

podwójne zabezpieczenie: zamek i plomba

pojemnoœæ: 240 l

bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie...
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Digitalizacja
Centrum Obs³ugi Finansowej Poczty Polskiej S.A. oferuje wsparcie procesów biznesowych poprzez
przetwarzanie tradycyjnej dokumentacji papierowej w formie elektronicznej. W naszym centrum skanowania
realizujemy kompleksowy proces digitalizacji, czyli:

skanujemy

przechowujemy

udostêpniamy obrazy dokumentów

Dysponujemy wysokowydajnymi skanerami przemys³owymi niemieckiej firmy INOTEC, które
znajduj¹ siê w specjalnie przygotowanych strefach objêtych monitoringiem. Nasz personel posiada niezbêdne
poœwiadczenia, zgodnie z ustaw¹ o ochronie informacji niejawnych, co gwarantuje bezpieczeñstwo danych
zawartych w powierzonych nam materia³ach. Mobilnoœæ naszych skanerów umo¿liwia równie¿ œwiadczenie
us³ug digitalizacji w dowolnie wybranej lokalizacji na terenie ca³ego kraju.
Posiadamy wieloletnie doœwiadczenie w przetwarzaniu dokumentacji Poczty Polskiej i Spó³ek Grupy
Kapita³owej, co daje nam mo¿liwoœæ przygotowania oferty dopasowanej do Pañstwa potrzeb.

W ramach us³ugi digitalizacji proponujemy:
skanowanie w rozdzielczoœci od 150 do 600 dpi,
obs³ugê papieru w gramaturze od 30 do 280 g/m2,
obs³ugê formatów od A3 do A6,
prêdkoœæ skanowania do 180 kartek na minutê (zale¿y od formatu),
skanowanie obustronne przy u¿yciu lamp LED,
formaty wyjœciowe plików: jpg, tiff, png multitiff, gif, bmp, PDF, ePub, j2k, psd,
indeksowanie dokumentów poprzez u¿ycie drukarki przedniej i tylnej - max 28 znaków,
skan w kolorze, czarno-bia³y oraz w odcieniach szaroœci,
znakowanie dokumentów elektronicznym stemplem,
odczyt jednowymiarowych kodów kreskowych : 32, 39, 93,128, EAN 13, EAN 8, 2 of 5, PLUS 2, PLUS 5,
UPC A, UPC E,
interfejs generuj¹cy dane w formacie XML,
metrykowanie automatyczne i rêczne powierzonego zasobu, w tym rejestracja danych
w systemach informatycznych Klienta.

bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie...
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Digitalizacja
Zapewniamy:
oglêdziny materia³u w siedzibie Klienta,
doradztwo w zakresie mo¿liwoœci zeskanowania dokumentów,
mo¿liwoœæ uczestniczenia w procesie skanowania,
dostêp klienta do w³asnego repozytorium przetworzonych dokumentów,
terminy realizacji dostosowane do potrzeb Klienta,
kompleksowe zarz¹dzanie dokumentacj¹ papierow¹ (w tym jej archiwizacjê i niszczenie),
obs³ugê logistyczn¹,
sporz¹dzanie raportów i statystyk.

Nasze atuty:
+ mobilne skanery - obs³uga na terenie ca³ej Polski,
+ certyfikowany przez BSI system zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji zgodny z ISO/IEC 27001,
+ ponad 1 mld przetworzonych dokumentów,
+ koncesjonowani pracownicy ochrony Poczty Polskiej,
2

+ oko³o 30 tys. m

powierzchni przystosowanej do przechowywania dokumentów,
+ niszczenie dokumentów, zgodnie z norm¹ DIN 66399,
+ oœrodki niszczenia zlokalizowane na terenie kraju.

IS 597640

bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie...
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Contact Center
Wieloletnie doœwiadczenie w zakresie telefonicznej i wielokana³owej obs³ugi naszych klientów oraz blisko
80 tys. pracowników Poczty, pozwala nam oferowaæ us³ugi Call i Contact Center w sposób
dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorców.
Skala œwiadczonej obs³ugi umo¿liwia sprawnie realizowaæ kampanie na rzecz klientów korporacyjnych
oraz elastycznie reagowaæ w sytuacjach wzmo¿onego ruchu komunikacyjnego.
Dodatkowo, posiadamy niezbêdn¹ wiedzê i zasoby dziêki którym mo¿emy z powodzeniem realizowaæ
procesy dla Spó³ek Skarbu Pañstwa oraz sektora publicznego.

Nasza oferta

i

INFOLINIA

Dedykowany numer infolinii do profesjonalnej obs³ugi klientów umo¿liwia nawi¹zywanie trwa³ych relacji.
rejestracja u¿ytkowników
udzielanie pe³nej informacji o ofercie i produktach

nawi¹zywanie trwa³ych relacji z Klientami

SPRZEDA¯
Skuteczne dzia³ania sprzeda¿owe – od wstêpnego przedstawienia oferty, przez omówienie jej szczegó³ów,
a¿ po zawarcie umowy lub organizacjê spotkania z przedstawicielem handlowym.
prezentacja oferty handlowej, sprzeda¿
i aktywacja us³ug
ewidencjonowanie zg³oszeñ

zawieranie umów lub przekazywanie kontaktu
do przedstawicieli handlowych

WSPARCIE SPRZEDA¯Y
Zewnêtrzne wzmocnienie pionu sprzeda¿y w wybranych obszarach umo¿liwia jednoczesne obni¿enie
kosztów oraz podniesienie standardów obs³ugi
zarz¹dzanie kontaktami
obs³uga reklamacji

organizacja obiegu dokumentów
prognozowanie i raportowanie wyników
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Contact Center
Z£

ZARZ¥DZANIE NALE¯NOŒCIAMI

Usystematyzowany, wielokana³owy proces polubownego kontaktu z klientami zalegaj¹cymi z op³atami
wspiera p³ynnoœæ finansow¹ firmy oraz usprawnia i u³atwia komunikacjê.
udzielanie informacji o fakturach, stanie
zad³u¿enia

negocjacje z d³u¿nikami, wskazywanie sposobów
sp³aty

BADANIA MARKETINGOWE
Poznanie opinii klientów, ich oczekiwañ lub poziomu satysfakcji umo¿liwia lepsze profilowanie
produktów i us³ug, a tak¿e kszta³towanie pozytywnego wizerunku firmy, która potrafi elastycznie reagowaæ
na potrzeby rynku.
wsparcie w zakresie przygotowania badania
przeprowadzanie ankiet telefonicznych

rejestracja danych w systemie

HELP I SERVICE DESK
Konsultanci udzielaj¹cy szybkiej pomocy technicznej lub merytorycznej mog¹ przej¹æ wszystkie obszary
niezbêdnego wsparcia i obs³ugi posprzeda¿owej.
szybka pomoc merytoryczna
udzielanie porad technicznych

Korzyœci wspó³pracy

+

WYSOKA JAKOŒÆ US£UG

wieloletnie doœwiadczenie, efektywne
dopasowanie kana³u kontaktu/parametrów SL
do preferencji i wymagañ Klientów

+

BEZPIECZEÑSTWO

weryfikacja dzwoni¹cego, nagrywanie
rozmów, szyfrowanie komunikatów
zwrotnych

rejestracja i przyjmowanie zg³oszeñ

OFERTA WSPÓ£PRACY
Poczta Polska Spó³ka Akcyjna
Centrum Obs³ugi Finansowej

Contact Center
+

+

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

SPRAWNA KOMUNIKACJA

profesjonalna obs³uga zlecona na zewn¹trz
= kontrola oraz redukcja kosztów realizacji zadañ

wypracowane procedury profesjonalnego
i skutecznego kontaktu z Klientami

+

+

ELASTYCZNOŒÆ

elastyczne godziny pracy konsultantów
umo¿liwiaj¹ce poszerzenie obszaru kontaktu
z Klientami

GWARANCJA EFEKTYWNOŒCI

sta³a obs³uga przez wykwalifikowan¹ kadrê
konsultantów

Nasze atuty

@
nowoczesny wielokana³owy
system Contact Center
(telefon, e-mail, SMS)

niski wskaŸnik rotacji wœród
konsultantów telefonicznych

wypracowane i udoskonalane
procedury kontaktu

adaptacja miejsc pracy
dla osób niepe³nosprawnych

doœwiadczony zespó³ trenerów
wewnêtrznych

obs³uga w jêzyku angielskim

OFERTA WSPÓ£PRACY
Poczta Polska Spó³ka Akcyjna
Centrum Obs³ugi Finansowej

Contact Center
Przewaga konkurencyjna
Jesteœmy mark¹ godn¹ zaufania – gwarantujemy wysok¹ jakoœæ obs³ugi.

Posiadamy rozwiniêt¹ infrastrukturê oraz zasoby – nowoczesny system Contact Center zapewnia
bezpieczeñstwo i ci¹g³oœæ obs³ugi procesów Klienta.
S³u¿ymy pomoc¹ - zespó³ przeszkolonych konsultantów gwarantuje wysok¹ skutecznoœæ kontaktu.

Stosujemy indywidualne podejœcie do klienta - dopasowanie formy i zasad dzia³ania do potrzeb firmy
(m.in. dobór godzin pracy, form raportowania).
Oferujemy wsparcie przy projektowaniu oraz szybkie wdro¿enie us³ugi.

Poczta Polska Spó³ka Akcyjna
Centrum Obs³ugi Finansowej
Infolinia: 801 333 444, +48 43 842 06 00
Sekretariat: +48 32 253 21 54
cof.sekretariat@poczta-polska.pl

