
 
Capgemini Infrastructure Outsourcing Services is een van de grootste outsourcing service providers in Polen. 
Sinds de opening van het eerste service center in Krakow, 6 jaar geleden, heeft IOS grote successen geboekt en 
een snelle groei doorgemaakt. In 2006 hebben we een tweede center in Katowice geopend. 
Op dit moment levert ons team van 1400 professionals IT Outsourcing services aan 40 klanten in 16 talen. 
 
Voor ons IOS Center in Katowice zoeken wij kandidaten voor de positie van:  

 

Customer Service Advisor (Nederlands) 
 
Werk omschrijving:  Profiel kandidaat: 

• Eerste diagnose van incidenten en, gebruik 
makend van de beschikbare middelen, het 
oplossen van zoveel mogelijk incidenten bij het 
eerste contact, 

• Accuraat registreren en classificeren van alle 
inkomende incidenten met de correcte prioriteit, 
kategorie en samenvatting van het incident of 
foutmeldingen,  

• Proactief kennisgeven van incidenten 
waarvoor geen bestaande oplossing gevonden 
kon worden, 

• Accurate en tijdige doorgave naar 
ondersteunende teams. 

Wat wij bieden: 
• Uitdagende en degelijke baan in een 

international team, 
• Competitief salaris met een aantrekkelijk 

vergoedingspakket, 
• Mogelijkheid om je carrière binnen een van ‘s 

werelds meest gerespecteerde IT bedrijven op 
te bouwen,  

• Vriendelijke werk atmosfeer, 
• Financiële bijdrage verhuiskosten. 

 

 • Vloeiend Nederlands, in woord en 
schrift, 

• Zeer goede vaardigheid Engels, 

• Basiskennis IT (Vista/2000/XP, MS 
gebaseerde programma’s), 

• Basiservaring technische support is 
een voordeel, 

• Professionele telefonie vaardigheden, 

• Flexibel, hoog gemotiveerde team 
player, stress bestendig. 

 
 
Foto en geboortedatum hoeven niet bij de sollicitatie te worden 
bijgevoegd. Wij beschermen je privacy. Wij informeren je vriendelijk 
dat wij alleen contact met de geselecteerde kandidaten opnemen. 
Vermeldt in de sollicitatie a.u.b. het volgende:  

“I hereby authorize you to process my personal data included in my 
job application for the needs of the recruitment process (in accordance 

with the Personnel Protection Act 29.08.1997 no 133 position 883)”. 
Het sollicitatieproces wordt volgens het principe van gelijke 
werknemersbehandeling afgehandeld, Labor Code, Chapter IIa, Art. 

183a – 183e Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu 

hiperłącze. 
 

 

 
Geïnteresseerde kandidaten worden vriendelijk verzocht de 
sollicitatie te sturen naar: recruitmentITO.pl@capgemini.com 


