ДЕКЕМВРИ, 2021г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Търговци на месеца
Имаме удоволствието да ви представим най-успешната зона, офис и кредитен
консултант за месец Ноември 2021 г.
Зоните на месеца този път са две: ЮГ-ЗАПАД с регионален мениджър Ирена Петрова и
СОФИЯ-ЮГОЗАПАД с регионален мениджър Ивелина Иванова
Офисът с най-високи търговски резултати е Севлиево с офис мениджър Йоана Ранкова
Кредитен консултант с най-много активирани кредити е Димитрина Асенова ДимитроваКаргиос от офис Дружба
Поздравяваме ви за високите резултати и ви пожелаваме още много професионални и лични
успехи за в бъдеще. Бъдете все така упорити и всеотдайни!

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

Представяме ви Йоана Ранкова, Офис мениджър и Обучител, офис Севлиево
Разкажи ни повече за себе си. Сподели нещо
лично, как обичаш да прекарваш свободното
си време? Откога работиш в Сити Кеш и защо
избра Компанията?

В сферата на кредитирането работя от 8 години.
В компанията съм от април 2019 година. Поех
управлението на офис Севлиево, който тогава
беше със сменeна локация и без нито един
служител. Избрах Сити Кеш, защото това беше
една добра възможност да докажа себе си и да
се развивам. Тук се научих да съчетавам личния
с професионалния си живот, да постигам
високи резултати в работата и едновременно с
това да мога да отделям нужното време на себе
си и на семейството. Свободното си време
обичам да прекарвам със семейството и
приятелите. Харесва
ми да пътувам.
Възможността да
опознавам нови места
и да се срещам с нови
хора ме зарежда
положително. Обичам
разходките в
планината. В
забързаното
ежедневие, в което
живеем, природата ми
дава спокойствието, от
което имам нужда.
Какво те мотивира всеки ден? Как се чувстваш
в Компанията и екипа си?

Бонусите, които ще получа при постигане на
поставените цели са водещ мотиватор за мен
Обичам работата си, тя ме кара често да
излизам от зоната си на комфорт. Това, разбира
се, води и до моето личностно израстване. Друг
фактор, който ме мотивира всеки ден са
успехите на колегите в екипа ми и колегите,
които обучавам. Щом те са се справили с
работата, значи и аз съм свършила своята. В
екипа си се чувствам на точното място. Ако
харесваш хората, с които прекарваш деня си,
добрият резултат е неминуем. Екипната работа
за мен е много важна и съм щастлива, че успях
да изградя един сплотен екип.

Твоят офис е и един от водещите обучителни
центрове на Сити Кеш, как се чувстваш в
ролята на Обучител? Какво интересно и
полезно би споделила?

От началото на миналата година съм обучител
в компанията. Радвам се, че мога да предам
моя опит и знания на новите колеги.

Кой е най-ценният съвет, който си получавала
до момента в Компанията? Ти от своя страна
какво често съветваш колегите?

Преди време бях командирована в друг офис.
Ядосах се, че в края на месеца няма да съм в
офиса си и колегите няма да се справят с
изпълнението на поставените цели без мен.
Тогава човек, който заема ръководен пост в
компанията ми каза: „Йоана, колкото по-голям
шеф ставаш, толкова по-малко трябва да
работиш!“ В онзи момент не разбрах точно
какво искаше да ми каже, но вече знам. 

Това съветвам и колегите: Да организират
правилно времето си, да обучат добре
служителите си, за да могат да се справят с
поставените цели сами. И това, което
постоянно повтарям: „Научете се да казвате
НЕ!“

Какви са бъдещите ти цели и планове?

Да продължавам да се развивам лично и
професионално. Човек се учи, докато е жив.

Какво би пожелала на колегите за
престоящите празници?

Най-вече бъдете здрави!

Предстои ни най-хубавото време от годината,
прекарайте го с любимите си хора.

Успеха на една фирма се дължи на нейните
служители! Затова ви пожелавам, бъдете
прогресивни и градивни.

Весели и светли празници!

ИНКАСАТОР НА МЕСЕЦА
Имаме удоволствието да ви представим и най-успешният Инкасатор за месец Ноември 2021 г.
Това е Пламен Иванов, инкасатор на офисите Ямбол, Сливен и Елхово. Той е част от екипа на
Ивайло Тонков, Организатор Просрочени вземания, а специалната награда връчи лично Борис
Борисов, Ръководител Дългови задължения.

Би ли се представил пред колегите с няколко
думи? Откога работиш в компанията и какво би
споделил за екипа?

Казвам се Пламен Иванов и съм от град Ямбол,
семеен с две деца. Държавен служител съм, в
компанията работя от една година. За екипа бих
казал: „Не сме добри, а сме най-добрите, начело
с господин Ивайло Тонков.

Защо избра професията Инкасатор/Специалист
Просрочени вземания/ и как се чувстваш в тази
роля? 

Винаги съм мечтал да работя точно тази работа,
но не съм попадал на подходящ екип
професионалисти като нашия. Вярвам, че всички
заедно, ръка за ръка, ще постигнем отлични
резултати. Смятам, че тук е моето място.

Какво те мотивира да постигаш високи
резултати? Каква е тайната на успеха ти?

Моят девиз е: „Никога не се предавай!
Находчивост и Всеотдайност.“ 

Какво би пожелал на всички колеги за
предстоящите празници? Какво си пожелаваш
за 2022 година?

Пожелавам крепко здраве, много щастие и
професионални успехи. А на себе си желая
здраве и по-успешна 2022 година.

Поздравяваме Пламен за високите резултати и му пожелаваме още много професионални успехи,
както и лични такива!

Благодарим за усилената работа и на другите колеги в страната! Бъдете все така упорити и
всеотдайни!

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, като ще се радваме да ги споделите сред 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

Мениджър екип
гр. Горна Оряховица

гр. Хасково

Научи повече »

Мениджър екип

гр. Пловдив

Научи повече »

Научи повече »

С всички останали наши обяви може да се запознаете ТУК

Маркетинг Активности

КЕШ наградите продължават
През изминалия месец ноември зарадвахме 21
клиента на Сити Кеш с парични награди на
стойност 100 лева. Повечето от тях не скриха
своята радост и изненада от спечелената
награда. Побързаха да изразят своята
благодарност към компанията, удовлетвореност
от използваните кредитни продукти и
обслужване, както и готовност да използват
услугите на Сити Кеш отново. Имената на всички
печеливши са обявени и на сайта.

Промоционалното предложение „Кредит вземи
и Свеж Кеш спечели!“ продължава до края на
годината, като предстои и кулминацията тегленето на двете големи парични награди на
стойност 500 и 1000 лева! Сити Кеш иска да
пожелае весели празници на всички свои
клиенти и да зарадва колкото се може повече от
тях с допълнителен свеж КЕШ!

Повече за промоцията може да прочетете и ТУК
Каталог Есен/Зима 2021 CITYCASH Club

Декемврийски предложения

Празниците наближават, като вече се усеща
трескавата подготовка за дългоочакваните Коледа
и Нова Година. Всеки иска да зарадва семейството
и най-близките си приятели с подаръци и изненади,
весело празненство и богата трапеза. Да отдели
внимание и на празничната декорация в дома си,
както и да създаде уют и топлина. 

Сега е моментът и ние да напомним на всички
наши клиенти за лимитираната ни коледна серия в
каталога по програмата за лоялност на Сити Кеш.
Всеки лоялен клиент на компанията може да си
избере между:
Красива и голяма изкуствена коледна елха, подходяща за всеки дом и под която могат да се
подредят всички подаръци.
Играчки за елха, от които винаги има нужда за повече празнично настроение
Ароматни коледни свещи за уютна домашна атмосфера

Да не забравяме, разбира се, и всичките ни останали практични и съвременни артикули, подходящи
както за лична употреба, така и за подарък за най-близките ни хора.

Mоже да разгледате каталога с всички предложения също и ТУК

ОТБЛИЗО

В рубриката „Отблизо“ всеки път ви запознаваме с някоя от отличителните личности на Сити
Кеш, уважавани за своята работа и професионализъм. Личности, които има какво да споделят
с нас и какво да ни разкажат.

Отблизо с Борис Борисов – Ръководител Дългови задължения
В този брой бихме искали да ви запознаем отблизо с Борис Борисов, Ръководител Дългови
задължения, отговарящ за разрастващата се инкасаторска мрежа в цялата страна.
Бихме искали да ти дадем възможността сам
да представиш себе си пред всички колеги. Кое
е най-важното, което трябва да знаят за теб?
Първо искам да
благодаря за
вниманието, което
ми се оказва! А за
себе си – аз съм
Борис, юрист съм
по образование, но
съм много по-деен
по призвание 
Обичам в
ежедневието ми да
има динамика.
Защо прие позицията Ръководител Дългови
задължения в Сити Кеш и каква
удовлетвореност ти носи професията? Какво би
споделил в професионален план по темата?

Работя в една от най-интересните и динамични
структури в компанията - инкасаторската. Приех
позицията Ръководител Дългови задължения
именно, защото работата е предизвикателна,
разнообразна и ми дава възможност всеки ден
да се срещам с нови хора и да се изправям пред
нови казуси. За мен е много важно работата да
ми дава възможност да се развивам, да уча и да
виждам плодовете на труда си – това ми носи
удовлетворение.

Какво би разказал за инкасаторската мрежа в
цялата страна? Какви са бъдещите планове и
цели, свързани с нея?

В момента инкасаторската структура е в процес
на разрастване и стабилизиране. Целите ни са да
намерим подходящите хора както за инкасатори,
така и за организатор
инкасатори. Това ни е
цел номер едно,
защото само чрез
хора и то правилните
хора, се постигат и
задържат високи
резултати. В момента
имаме само трима
колеги организатор
инкасатори, които се справят блестящо, но
натоварването им е огромно. Надявам се това
скоро да се промени и да попълним редиците си.

Какви са най-ценните уроци, които си получил
или научил сам през професионалното си
развитие и изкачване в йерархията? На какво
държиш най-много в работните отношения с
колегите?

„Бъди последователен и упорит и резултатите ще
дойдат!“ – това е моята философия и следвайки я
във времето съм се убедил в правотата ѝ. Много
държа на откритите и коректни отношения и на
това, когато се поеме ангажимент, той да се
изпълни.

Как преминава един твой работен ден?

С много движение   Пътувам почти всеки ден,
срещам се с колегите в страната, въвеждаме в
работата новите колеги и работим заедно по
набирането на нови колеги. Не стоя на едно
място!
Успяваш ли да постигнеш баланс между
професионалния си и личен живот? Как обичаш
да прекарваш свободното си време?

Старая се да пазя баланса. Обичам да прекарвам
времето си със семейството си и да си играя със
сина си. Разтоварвам със спорт и срещи с
приятели.

Какво би пожелал на всички за предстоящите
коледни и новогодишни празници? Какво си
пожелаваш за 2022 година?

На всички пожелавам, разбира се, най-важното –
здраве! Здрави ли сме, всичко друго се
подрежда. А за себе си в професионален план си
пожелавам да изпълня всички цели, които съм
си поставил за новата година и в края на 2022 да
видя една голяма, стабилна и с високи резултати
инкасаторска структура.

