АВГУСТ, 2021г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Търговци на месеца
Имаме удоволствието да ви представим най-успешните зона, офис и кредитен консултант за
месец Юли 2021 г.
Зона на месеца е София-Югозапад с регионален мениджър Ивелина Иванова
Офисът с най-високи търговски резултати е Разград с офис мениджър Радосвета Иванова
Кредитен консултант с най-много активирани кредити е Ангел Кръстев от офис Ихтиман
Поздравяваме ви за високите резултати и ви пожелаваме още много професионални и лични
успехи занапред. Бъдете все така упорити и всеотдайни!

Благодарим за усилената работа на всички колеги в страната! С нетърпение очакваме да обявим
най-успешните търговци за месец Август. Спорна работа на всички и бъдете здрави!

Представяме ви Радосвета Петкова Иванова, Офис
мениджър, гр. Разград
Разкажи ни повече за себе си. Сподели нещо
лично, как обичаш да прекарваш свободното
си време? Откога работиш в Сити Кеш и защо
избра нашата Компания?

В сферата с бързи кредити съм над 5 години.

Стартирах малко на шега в Провидент като
консултант. Покани ме една приятелка, по това
време работеше в офиса в Разград. Дълго ме
ухажваше, докато се съглася. Тогава основната
ми работа беше в ОП „Разград Лес“, като
служител Човешки ресурси... и Сити Кеш ми
стана, като втора. Нямах никакъв опит, но все
пак реших да пробвам. Беше странно
начинание за мен, от Човешки ресурси се
преквалифицирах да продавам и събирам
пари... В интерес на истината, ми хареса и
така до днес. 

В компанията съм вече почти 3 години.
Избрах да работя тук, заради колектива тогава,
който беше сплотен, а и ми се видя интересна
работата. Това е динамичен бизнес, не се
застояваш на едно място... това ме привлече. А
и добрите условия, които компанията предлага
на своите служители, също допринесоха за
това. Не знам да има по-добри до момента!
В свободното си време
обичам да пътувам…
Това е голямата ми
страст, така разпускам,
зареждам се…
Последното ми
пътуване, например, е
до Москва и Санкт
Петербург. Много
история има в тази
страна, красиви
сгради... има на какво
да се насладиш.
Kак се чувстваш в Компанията и екипа си?

Страхотно! Когато всеки си върши работата с
желание, нещата се случват. Трябва да се
работи в екипност, за да се постигат добри
резултати.

Kакво те мотивира всеки ден?

Бонусите, които ще получа при добре
свършената ми работа…

Какви са бъдещите ти цели и за какво си

мечтаеш?


В професионален план, като всеки човек искам
развитие, да се докажа, че мога и по-добре.
Вярно, от 3 гoдини съм в компанията, но от 6
месеца съм ОМ. За 6 месеца показах, че мога
да работя и постигам резултати. Но винаги,
може и по-добре. Едно добро портфолио от
клиенти… Добра събираемост…Бонуси… 

А мечтииии..... искам да пътувам. Следващата
ми цел е Тайланд. Планирам да е догодина. 

Кой е най-ценният съвет, който си получавала
до момента в Компанията?
Не мога да кажа,
най-ценният… всички
са ценни за мен. Когато
човек иска да се
развива, учи,
самоусъвършенства,
винаги си открадва по
нещо от колегите,
полезни практики,
добри съвети... и все
пак, може би
най-ценното е личният
пример, който като
мениджър давам на
останалите ...

АКТУАЛНО

Клиентите на Сити Кеш вече могат да плащат и онлайн
Сити Кеш е съвременна финтех компания, която не спира да работи в посока максимално
висококачествено и бързо обслужване на клиентите си, изцяло съобразявайки се с техните
индивидуални нужди, желания и възможности. Освен да предоставяме бързо, достъпно и лесно
кредитиране, за нас е важно да предлагаме на клиентите ни и различни, удобни за тях варианти за
погасяване на заемите им.

В тази връзка бихме искали да ви напомним, че вече всички клиенти могат да плащат дължимите
си вноски и изцяло онлайн, през сайта на компанията ни. Всеки може да провери вноската си тук
и да направи лесно и бързо плащане с дебитната си или кредитна карта.

CITYCASH гарантира сигурността на личните данни на клиентите си и извършените от тях
плащания. Няма и никакви допълнителни такси по постъпващите плащания, те са напълно
безплатни за клиентите на Сити Кеш!

Свободни позиции
Вие, служителите на Сити Кеш, сте най-ценният ресурс на Компанията! Вие сте и нашият най-добър
източник на отлични препоръки за бъдещи, нови колеги. Затова с удоволствие ви съобщаваме, че
имаме следните свободни позиции и ще се радваме да ги споделите със своите близки и
приятели, представяйки им възможността за професионално развитие в Компанията ни.

За повече информация и препоръки може да се свържете и с отдел „Човешки ресурси“ или да
пишете на hr@citycash.bg
Мениджър екип

гр. Свиленград

Мениджър екип

гр. Пловдив

Научи повече »

Мениджър екип

гр. Монтана

Научи повече »

Научи повече »

С всички останали наши обяви може да се запознаете тук.
Маркетинг Активности

Конкурс за рисунка „Нарисувай това, което не може да
се купи с пари“
С приближаването на първия учебен ден, решихме да си припомним кои са всъщност безценните
и важни неща, които не можем да си купим с пари. Така решихме да организираме новата фейсбук
игра на Сити Кеш, под надслов „Нарисувай това, което не може да се купи с пари“. Компанията ни
обявява конкурс за рисунка, в който могат да се включат и малки и големи, защото няма
възрастови ограничения за участниците. Всеки може да сподели своята интерпретация на
поставената тема и да сподели своите творчески умения, да рисува заедно с детето си. Разбира
се, на финала ще има и много награди за най-добрите творци. Сити Кеш ще подари 30 училищни
комплекта, състоящи се от раница, несесер, програма и линия; страхотен подарък за всяко дете!

Споделете и вие с близки и приятели, за да има по-голям интерес към играта, която стартира на
30-ти август. С пълните условия на конкурса може да се запознаете тук.

Сити Кеш дари раници и учебни пособия
За да направи първия учебен ден по-специален за още повече деца, Сити Кеш реши да покаже

своята социална ангажираност и подкрепа, като направи и дарение на Центъра за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания в гр. Велинград. Компанията ни подари на децата нови
красиви раници, несесери, тефтери и химикалки, които да направят учебните им занимания още
по-приятни. Ръководството на Центъра и децата изразиха своята благодарност и радост от
подаръците. Сити Кеш им пожела много здраве, щастлива и успешна учебна година, много весели
мигове и много нови знания!

ОТБЛИЗО
В рубриката „Отблизо“ всеки път ви запознаваме с отличителните личности на Сити Кеш,
уважавани за своите постигнати професионални успехи и служещи за пример на останалите.
Личности, които има какво да споделят с нас, да ни дадат ценни съвети и да научим много от тях.

Отблизо с Даниела Тонева
Втората личност, с която бихме искали да ви запознаем отблизо е Регионалният менижър на

Север-Изток – Даниела Тонева.

Какви са най-ценните уроци, които си
получила или научила сама по време на
професионалното си развитие?

Оооо, уроци много през годините. Кои - трудни

Дани,

бихме искали да ти дадем
възможността сама да представиш себе си
пред всички колеги. Кое е най-важното,
което искаш хората да знаят за теб? Какво
интересно би споделила?


Много е трудно да представиш себе си...
какво да кажа. В компанията съм вече трета
година. Идвам от коренно различен бранш телекомуникации. Работих в А1 повече от 16
години. Започнала съм от касиерка в Мтел
през далечната 1999 г. Преминала съм
йерархично през всички търговски позиции,
докато не получих предложение
Регионален Мениджър, корпоративни
клиенти. Повече от 13 години имам опит в
управлението на екипи. За бързите кредити,
не знаех нищо... ама нищо... Наложи се да
уча в движение. Много пъти съм си мислела,
че няма да се справя и ще се проваля. Това
беше едно огромно предизвикателство. Не
обичам провалите, пробвам до край, докато
ми хареса резултата и съм доволна от себе
си. Упорит човек съм и голям работохолик.
Понякога дори труден за понасяне, както
казва един колега, всичко искам да
контролирам .....

Вече близо три години заемаш позицията
Регионален мениджър в Сити Кеш. Кои са
най-запомнящите за теб моменти в този
период? Продължаваш ли да срещаш нови
предизвикателства? Kакво ти носи
удовлетвореност в работата?

Така е, вече трета година заемам тази
позиция. Най-запомнящи не мога да кажа...
много са. Отне ми много време да вдигна
зоната от дъното, да задържа това темпо и
ниво. Разбира се, срещам ежедневно
предизвикателства. Работим с много хора, а
това е най- трудното. Да успееш да
направляваш екипа в правилната посока,
да ги мотивираш, да получиш тяхното
доверие .... предизвикателство си е всеки
ден. Ние сме, като едно голямо сплотено
семейство!!!!

Обичам работата си, колкото и тривиално да
звучи. Според мен, ако не харесваш това,
което работиш, няма как да си успешен,
по-добре да търсиш ново поприще. 

За мен, да виждам сплотени хора, единни в
целите си, стремящи се да ги подобряват
всеки ден, е удовлетвореност. Всеки от тях,
се стреми да покаже най-доброто от себе си,
надграждат умения и резултати, учат се
един от друг – това е показател за добре
свършена работа. Има офиси, които
превръщат отчасти деня в съревнование
помежду си, забавляват се... Когато си
отдаден на работата, работиш с желание,
нещата се получават и това води до добри
практики и успехи. Дава ни самочувствие,
увереност и удовлетвореност!!!

за преглъщане, кои - лесни. Имала съм честта
да работя с изключителни професионалисти.
Добри ментори, от които да черпя знания и
опит. Падала съм много пъти през годините,
но винаги се изправям. 

Може би, най ценният урок е да се научиш
първо да управляваш себе си, времето си. Да
се бориш с извиненията, да живееш на ръба на
зоната си на комфорт, за да научиш
останалите. Това, което научих през годините е,
че за да бъде успешен един човек, трябва
много добре да познава себе си и да знае в
какво е силен и в какво не. Да се заобиколи с
хора, които го допълват, като знания и умения.
Тогава идват и успехите. 

Успяваш ли да постигнеш баланс между
професионалния си и личен живот? Би ли
споделила какво обичаш да правиш през
свободното си време, имаш ли хоби? Чували
сме, че имаш страхотни сладкарски умения?

Хахаха.... баланс ... трудно. Но при мен се
получава. Дисциплиниран човек съм,
подреден. Както обичам да казвам, живея по
график... Денят ми започва отрано, всичко е
планирано и подредено. Ежедневието ми е
разделено между сина ми, кучета, имам
голяма градина с много цветя, която ми е
страст и хоби от години и работа. А
сладкарството.... винаги съм обичала да се
занимавам. Нямам много свободно време за
това. Изработването на една торта отнема
много време, и правя само за близки за мен
хора. Това е последното ми творение. За
една страхотна жена и изключителен човек,
специален повод, Йорданка...

Какво би искала да споделиш за колегите в
твоята зона и какво ви прави добър екип? 

Добър екип... това е нещо, което се изгражда

изключително трудно, изисква много търпение
и напасване на характери. Рядко един екип
израства съвместно. Всеки от тях е много
различен, някои от тях надграждат своите
способности, други не издържат на темпото и
напускат. Знаят, че могат да разчитат един на
друг, както и на мен. Тези, които остават са
достатъчно самомотивирани, има постоянство
при тях, сами си поставят целите. За мен това е
успешната формула. Не трябва да чакаш някой
да те мотивира, за да работиш.
Самомотивацията е ключът и добрият ментор.
Може би, това ги прави страхотен екип. Всеки
от тях допринася по различен начин за
развитието на зоната.

Истината е, че без тях зоната не би била на
това ниво. 

Имам един любим цитат на Сър Едмънд
Хилари: 

„Не покоряваме планината, а себе си.“


Покорим ли себе си, ще покорим и всичко
останало!!!!

