NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NT. PRACY W

NA CZYM POLEGA TA METODA (opis ogólny)?
Opiera się głównie o konwersacje w 100% w języku angielskim w modelu spotkań
1-na-1, zarówno na żywo, jak i na Skype. Równie ważnym elementem metody jest
praca własna ucznia. Twoim zadaniem jest precyzyjne wyznaczanie „pracy
domowej” i skrupulatne jej weryfikowanie na lekcji. Natomiast jest to bardzo
przyjemny proces ze względu na rodzaj pracy własnej wykonywanej przez ucznia,
na który składają się między innymi: oglądanie filmów; czytanie artykułów; pisanie
esejów itp. Spokojna głowa – uczeń z czasem nauczy się samodzielnie wybierać
materiały ze wskazanych przez Ciebie źródeł, które Ci podamy (możesz też używać
własnych, o ile zapewniają treści wysokiej jakości), także nie ma potrzeby
spędzania wielu godzin na doborze contentu.
Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj - www.talkersi.pl/metoda-talkersow - a
pełne przeszkolenie otrzymasz po pozytywnym przejściu rekrutacji, o czym
przeczytasz poniżej.

KTO JEST KLIENTEM?
Osoby w wieku powyżej 18 lat. Chcące rozwinąć umiejętności prawdziwej,
życiowej komunikacji. Nastawione na praktykę, a nie teoretyczne rozważania.
W Talkersi.pl NIE przygotowujemy do egzaminów. Przygotowujemy do sprawnego
funkcjonowania w otoczeniu anglojęzycznym.
Jeśli chodzi o profil zawodowy, to jest on dość różnorodny. Są ambitni studenci;
są osoby które starają się o lepszą pracę; są też klienci w wieku 40+, którzy po
wielu próbach nauczenia się angielskiego postanowili zainwestować w zajęcia na
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wysokim poziomie za wyższą stawkę, która u nas obowiązuje i nie podlega
negocjacji dla klienta. Co też przekłada się na Twoje wysokie i stabilne zarobki ☺

CO SIĘ DZIEJE, JEŚLI OBSŁUGIWANY PRZEZE MNIE KLIENT JEST „NIEWYGODNY”
I SPRAWIA MNÓSTWO KŁOPOTÓW?
Przed podjęciem jakichkolwiek działań naprawczych, dążymy do wyjaśnienia
sytuacji. Czyli rozmawiamy szczegółowo zarówno z Tobą, jak i klientem o tym,
co jest sednem problemu. Na bazie tych informacji wspólnie, razem z Tobą,
podejmujemy decyzję o tym, co będzie najlepszym wyjściem z sytuacji.
Najczęściej stosowane przez nas scenariusze to przeniesienie problematycznego
klienta pod skrzydła innego Talkersa, a jeśli to nie pomoże, to… zwalniamy klienta
z naszej firmy ☺

WOLĘ PROWADZIĆ PRYWATNE KOREPETYCJE, BO ZAROBKI MAM PODOBNE I DO
TEGO NIE MAM SZEFA, ANI ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ. CO TAKIEGO
DAJECIE, BY OPŁACAŁO MI SIĘ DOŁĄCZYĆ DO WASZEGO ZESPOŁU?
Zalet jest sporo, dlatego najłatwiej będzie je ogarnąć w podpunktach:
(1) Pracując z nami masz stały dostęp do nowych klientów - to my szukamy
klienta, prowadzimy działania marketingowe i dostarczamy Ci gotowego,
chętnego do nauki ucznia
(2) Płacimy Ci więcej na rękę na legalnej umowie niż większość korepetytorów
bierze od uczniów „do ręki” (szczegóły na temat zarobków w kolejnym
podpunkcie)
(3) Stale rozwijasz swoje umiejętności nauczycielskie, ze względu na to,
że nasza metoda jest regularnie poszerzana i uaktualniana, a do tego 2 razy
w roku zapewniamy szkolenia dla każdego Talkersa (szczegóły w jednym
z podpunktów poniżej)
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(4) Masz swobodę działania - metoda ma pewne ramy działania, których należy
się trzymać, natomiast jest tak skonstruowana, byś mogła skupić się na tym,
co daje Ci przyjemność (praktyczna, życiowa konwersacja; tłumaczenie
uczniowi meandrów języka w Twoim własnym stylu; elastyczny grafik,
który SAMA sobie ustalasz - my wymagamy tylko odbycia konkretnej ilości
lekcji, ale terminy dobierasz samodzielnie z klientami itp.)
(5) Maksymalna koncentracja na praktyce, tylko szczypta teorii - nasze lekcje
odbywają się w 100% po angielsku i polegają na prowadzeniu konwersacji,
wspartej porządną porcją feedbacku z Twojej strony dla ucznia. Uczeń
w domu ogląda filmy, czyta artykuły, pracuje nad gramatyką, a Ty „tylko”
weryfikujesz jego postępy podczas zajęć, motywujesz, pomagasz
w szlifowaniu jego umiejętności konwersacyjnych i wskazujesz kierunek
dalszego rozwoju
(6) Pracujesz tylko z dorosłymi, dzięki czemu możesz stale poszerzać swoje
horyzonty i wiedzę - każdy klient to unikalna, niesamowita historia, z której
możesz czerpać doświadczenie
(7) Masz wsparcie mentora - Wiktor, założyciel Talkersów i twórca metody,
zawsze służy radą, jeśli masz jakiekolwiek wyzwanie, w którym potrzebujesz
wsparcia
(8) Wychodzisz z tzw. „szarej strefy” i za Twoją pracę my, Talkersi, zaczynamy
odprowadzać podatki, dzięki czemu Polska ma fundusze na to, by utrzymywać
szkoły, służby publiczne, drogi itp.
(9) Masz pewność wypłaty - nawet jeśli klient z jakiegoś powodu spóźnia się
z opłaceniem zajęć, Twoja wypłata ląduje na Twoim koncie bankowym na
czas, czyli do 12. dnia każdego miesiąca (możemy się tutaj pochwalić 100%
skutecznością w kontekście wypłat na czas; nigdy nie przekroczyliśmy tego
terminu dla żadnego Talkersa w historii)
(10) Bo mamy filmik z wrażeniami Talkersów ze współpracy, który mówi sam
za siebie. Zobacz go tutaj - www.facebook.com/talkersi/videos/
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1040663029356522 (film został nagrany relatywnie dawno, ale wciąż pokazuje
esencję tego, czym jest energia Talkersów)

ILE MOGĘ NA TYM ZAROBIĆ? (dla osób z Warszawy obowiązuje inny system
wynagrodzenia; szczegóły w kolejnym podpunkcie)
Aktualnie mamy 3 etapy ścieżki kariery, które z czasem będziemy rozbudowywać.
Stawki dzielimy na 2 rodzaje ze względów podatkowych. Dla uproszczenia
przyjmijmy nazewnictwo „stawka studencka” i „stawka normalna” (dla osób,
które nie są studentami lub ukończyły 26. rok życia).
Na start otrzymujesz od nas stawkę 42 zł netto (s. studencka) / 30 zł (s. normalna)
za każde 60 minut zajęć.
Po pierwszych pełnych 3 miesiącach testowej współpracy, spełniając jeszcze kilka
prostych kryteriów (pozytywne opinie od uczniów; pełne zrozumienie naszego
systemu pracy itp.), które będą naturalną konsekwencją Twojej rzetelnej pracy,
„automatycznie” przechodzisz na zarobki na poziomie 45 zł netto (s. studencka) /
33 zł (s. normalna) za każde 60 minut zajęć (i my Ci o tym przypomnimy, bo nasza
filozofia jest prosta - chcemy płacić naszym współpracownikom najwięcej na ile
tylko możemy sobie pozwolić).
A po kolejnych 12 miesiącach, przy założeniu, że nasza współpraca układa się
wyśmienicie (a jest tak praktycznie w każdym przypadku), możemy ponownie
usiąść do stołu negocjacyjnego natomiast tym razem to my będziemy otwarci na
Twoją propozycję formy podwyżki - może to być np. podwyżka stawki za lekcję
albo zwrot kosztów biletu miesięcznego albo cokolwiek innego na czym Ci zależy,
a my dołożymy starań, by to zrealizować :-)
Jeśli masz możliwość rozliczenia się z nami na podstawie faktury (np. poprzez
jednoosobową działalność gospodarczą), stawki na kolejnych etapach awansu
prezentują się następująco: 49 zł ! 52,60 zł. Wtedy nie obowiązuje podział na
stawkę normalną i studencką - wynika to z fundamentalnie innej formy rozliczania
i opłaca się dopiero od pewnego poziomu ilości lekcji w miesiącu.
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Wszystkie szczegóły chętnie przedstawimy Ci już przy kontakcie 1-na-1, więc jeśli
chcesz je poznać to pisz do nas śmiało maila.
Nasza aktualna rekordzistka zarobków, Agata, w marcu 2016r. zarobiła
6178 zł na rękę.
Zdajemy sobie sprawę, że powyższe informacje mogą wydawać się nieco
zagmatwane, zwłaszcza jeśli nie miałaś wcześniej styczności z kwestiami
podatkowymi. Dlatego gdybyś potrzebowała szczegółowego wyjaśnienia jak
funkcjonuje ten system rozliczeń, nasz team biurowy jest do Twojej dyspozycji:
dziendobry@talkersi.pl

A JAKI JEST SYSTEM WYNAGRODZENIA, JEŚLI MIESZKAM AKTUALNIE W
WARSZAWIE?
Warszawa jest specyficznym rynkiem ze względu na to, że ceny produktów i usług
są tam nieco wyższe niż w innych częściach Polski, co przekłada się również na
zarobki. Dlatego powyższy system wynagrodzenia obowiązuje dla wszystkich
Talkersów poza stolicą, a jeśli jesteś z Warszawy to:
I stawka - 55 zł netto za każde 60 minut zajęć (przez pierwsze 3 miesiące)
II stawka - 60 zł netto za każde 60 minut zajęć (przez kolejnych 12 miesięcy)
Po upływie tego czasu, zgodnie z zasadą działania przyjętą dla Talkersów spoza
Warszawy, jesteśmy gotowi usiąść z Tobą do stołu negocjacyjnego i tym razem to Ty
proponujesz, w jaki sposób chcesz mieć zwiększone wynagrodzenie. Może to być
wartość finansowa, może też być rzeczowa (przykład: zwrot kosztów biletu
miesięcznego, jeśli korzystasz ze środków komunikacji publicznej).
Stawki dla Warszawy podane wyżej obowiązują dla osób ze statusem studenta.
Stawka dla osób bez tego statusu (jeśli masz mniej niż 26 lat i nie masz tego
statusu, to zawsze możesz zaaplikować na dowolną uczelnię, by go zdobyć,
co przełoży się na znaczny wzrost zarobków „na rękę”) ze względu na zwiększone
obciążenia podatkowe jest tak nieatrakcyjna dla warszawskich warunków życia,
że nawet jej nie podajemy.
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Dla osób rozliczających się z nami poprzez działalność gospodarczą stawki
prezentują się następująco:
I stawka - 64 zł brutto za każde 60 minut
II stawka - 70 zł brutto za każde 60 minut
Zdajemy sobie sprawę, że powyższe informacje mogą Ci się mieszać,
zwłaszcza jeśli nie śledzisz newsów dotyczących sytuacji podatkowej w Polsce,
dlatego w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu. Wytłumaczymy Ci dokładnie jak to
wszystko u nas działa - dziendobry@talkersi.pl

ILE CZASU W TYGODNIU MUSZĘ POŚWIĘCIĆ NA TO?
Absolutne minimum to 20 lekcji tygodniowo (20 x 60 minut). Głównie w godzinach
16:00-21:00, które są najpopularniejszym przedziałem czasowym. Wtedy nasi
uczniowie kończą codzienne obowiązki zawodowe (czyt. praca) i mają czas,
by dotrzeć na lekcje z nami.
Miłym dodatkiem będzie dyspozycyjność poranna lub weekendowa, ale nie jest
kluczowa. 20 godzin w tygodniu we wspomnianym „prime time” załatwi sprawę
całkowicie.

ILE TRWA LEKCJA?
W modelu kursu indywidualnego i kursu w parach – 60 minut lub 90 minut.
W modelu kursu grupowego (max. 10 osób) – 90 minut.

JAK CZĘSTO JEST WYPŁATA?
Jeden raz w miesiącu, do 12. dnia każdego miesiąca. Przelewem na Twoje konto
bankowe, na podstawie umowy-zlecenie, którą podpisujemy (lub faktury,
którą nam wystawisz, jeśli będziemy się rozliczać poprzez Twoją działalność
gospodarczą).
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ILE OSÓB LICZY AKTUALNIE ZESPÓŁ TALKERSÓW?
Ponad 30 osób w momencie pisania tego dokumentu. W chwili, w której go czytasz,
może być nas już więcej, także nie zwlekaj tylko aplikuj!

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE JAKO TALKERSA?
Pasji do komunikowania się z otoczeniem w sposób atrakcyjny dla ucha odbiorcy.
Sympatii i wiary w ludzi. Szybkiego odpisywania na SMSy, e-maile i odbierania
telefonów. Kultury osobistej, nawet w stresujących sytuacjach.
Energii i optymizmu. Dotrzymywania złożonych obietnic, a w przypadku braku
takiej możliwości – niezwłocznego poinformowania nas o zmianie planów.
Gotowości do ciężkiej pracy, która czasami może wykraczać poza standardy,
do których być może przywykłeś w innych środowiskach – wspólnie budujemy tę
firmę, co oznacza, że nie jest to korporacja, w której wszystko jest podane na
talerzu i gotowe do konsumpcji. My dopiero wspinamy się na tę górę, na której
czekają na nas piękne widoki ☺

WIDZIAŁEM WASZĄ STRONĘ, OPISY KURSÓW I SYLWETKI LEKTORÓW. PATRZĄC NA
TO WSZYSTKO WĄTPIĘ, CZY DAM RADĘ PODOŁAĆ TAKIEMU WYZWANIU.
JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Doszły nas słuchy, że obawa zawarta w tym pytaniu, krąży po mieście.
Sprawa w praktyce prezentuje się następująco: tak, nasze wymagania w stosunku
do kandydatów są wysokie. Natomiast już wielu weteranów branży nauczycielskiej/
korepetycyjnej nie przeszło naszych filtrów rekrutacyjnych. Za to dużą część
naszego wspaniałego zespołu stanowią osoby o rozległej wiedzy językowej,
która nie została potwierdzona dyplomem ukończenia studiów kierunkowych.
Bo dla nas liczą się przede wszystkim - Twoje umiejętności językowe i Twoja
życzliwa osobowość. Jeśli masz te 2 rzeczy, to możesz być spokojna o to,
że znajdzie się dla Ciebie miejsce w Talkersach. Musisz mieć jeszcze jedną rzecz smykałkę do upraszczania. Czyli innymi słowy, zwięzłego tłumaczenia zawiłych
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kwestii. Natomiast wychodzimy z założenia, że życzliwa osobowość zawsze
znajdzie w sobie cierpliwość, by skutecznie wytłumaczyć drugiej osobie daną
problematykę. Podsumowując: zamiast zastanawiać się nad tym, czy jesteś
wystarczający dobra, by wystartować w naszej rekrutacji, po prostu napisz maila
i przekonaj nas do siebie. Wiadomość ślij na: dziendobry@talkersi.pl

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI?
1) Zgłaszasz się mailowo na nasz biurowy mail: dziendobry@talkersi.pl
2) Podajesz swoją precyzyjnie określoną dyspozycyjność czasową oraz CV
i wszelkie inne dokumenty lub materiały potwierdzające Twoje
ponadprzeciętne umiejętności komunikowania się po angielsku
(np. Twój blog pisany po angielsku; wypowiedzi przed kamerą; raporty
ze zrealizowanych projektów międzynarodowych itp.)
3) Otrzymujesz do wypełnienia tzw. „Test na Talkersa”, czyli zestaw
pytań, które pozwolą obu stronom określić, czy pasujemy do siebie
pod względem wyznawanej filozofii współpracy. Oprócz tego zrobimy
wstępną weryfikację Twoich umiejętności językowych poprzez
króciutki test na rozumienie gramatyki języka angielskiego
4) Po pomyślnej weryfikacji „Testu na Talkersa”, przesyłamy Ci temat
eseju na dwie strony A4, który będzie dla nas ostatnią i jednocześnie
arcyważną próbką Twoich możliwości
5) Jeśli Twój esej powali nas na kolana, to trafiasz na finalną rozmowę
z Wiktorem Jodłowskim, twórcą Talkersów, po której podejmiemy
decyzję, czy możemy zaoferować Ci współpracę
6) Jesteś gotowa, by stać się Talkersem? Aplikuj śmiało! Zawsze chętnie
rozmawiamy z ciekawymi ludźmi, bo nigdy nie wiadomo, jaka okazja
do pomocy drugiemu człowiekowi kryje się za rogiem ☺
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Zwracamy się w tekście „do kobiety”, bo dziewczyny stanowią dominującą część
naszego zespołu, ale jeśli jesteś mężczyzną, to oczywiście również chcemy Cię
poznać!

OD KIEDY TALKERSI DZIAŁAJĄ NA RYNKU?
Od ponad 4 lat.
Tutaj znajdziesz opinie klientów na nasz temat - www.talkersi.pl/referencje
A tutaj opis tego, kim jesteśmy - www.talkersi.pl/lektorzy
Skoro czytasz ten dokument, to znaczy, że chcemy, byś była częścią tego projektu
☺

CZY MOGĘ ROBIĆ Z WAMI COŚ INNEGO NIŻ PROWADZIĆ LEKCJE?
Oczywiście! Dynamicznie się rozwijamy, co sprawia, że wspólnie tworzymy
mnóstwo dodatkowych materiałów (np. artykuły na FB lub naszym blogu);
organizujemy wydarzenia (takie jak Social English Night, szczegóły w kolejnym
podpunkcie tego dokumentu); działamy ostro w mediach społecznościowych;
wstępujemy do klubów networkingowych; niedługo startujemy z klubem wystąpień
publicznych po angielsku i rozwojem najaktywniejszych Talkersów do rangi
trenerów komunikacji z prawdziwego zdarzenia.
My NIE szukamy w Tobie pracownika. Szukamy współpracownika, który będzie
naszym partnerem. Żebyśmy razem rozbudowali ten rosnący z dnia na dzień startup
do rozmiarów, które pozwolą nam wszystkim żyć w dostatku, robiąc to,
co kochamy. Z tego względu dla najbardziej zaangażowanych współpracowników
przewidzieliśmy udziały w firmie, która już dziś jest spółką z o.o. Także na pewno
znajdzie się dla Ciebie inna rola albo dodatkowe zajęcie oprócz prowadzenia
kursów. Oczywiście w zamian za dodatkową pracę otrzymasz dodatkowe
wynagrodzenie ☺
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NA CZYM POLEGAJĄ TE SPOTKANIA SOCIAL ENGLISH NIGHTS, O KTÓRYCH
WSZYSCY MÓWIĄ?
To nasze oczko w głowie. Social English Night (w skrócie „SEN”) to cykl
cotygodniowych, otwartych i bezpłatnych spotkań przy kawie po angielsku w gronie
przyjaciół. Organizujemy je już od ponad roku, odbyło się ponad 100 edycji.
Jesteśmy obecni z tą inicjatywą w Gdyni, Gdańsku, Warszawie, lada chwila
startujemy w Poznaniu i Łodzi. Z lokalami w kolejnych miastach prowadzimy już
rozmowy, także lokalne edycje we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach to tylko
kwestia czasu. Po więcej szczegółów na temat tego, jak to działa, odsyłamy na
fanpage tego projektu: www.facebook.com/socialenglishnight

CZY MUSZĘ MIEĆ SKOŃCZONE STUDIA JĘZYKOWE, ABY STAĆ SIĘ TALKERSEM?
Nie. My stawiamy na umiejętności praktyczne. Jeśli nie lubiłaś spędzać czasu w
szkole, ale doskonale czujesz język i wiesz, z czego wynikają dane struktury,
to pragniemy z Tobą współpracować! Niech Cię to nie zwiedzie – brak certyfikatów
nie jest wymówką, przez którą będziemy Cię traktować ulgowo. Nasi klienci są
wymagający, więc Twoja wiedza zarówno praktyczna, jak i teoretyczna, muszą być
bez zarzutu.
Podsumowując – nie potrzebujesz mieć „papierów” natomiast są one na pewno
atutem przy staraniu się o współpracę z nami, Talkersami.

BĘDĘ MUSIAŁA DOJEŻDŻAĆ GDZIEKOLWIEK?
Tak, ale niewiele będzie tego jeżdżenia. 95% naszych klientów przyjeżdża do
naszych biur na lekcje lub ma zajęcia przez Skype, co oszczędza Twój czas
i maksymalizuje zarobki. Zapraszamy Cię do naszego Domu Talkersów
przy ul. 10 lutego 27/3 w Gdyni; do naszej przestrzeni w Olivia Four w ramach OBC
w Gdańsku oraz Domu Talkersów przy ul. Politechnicznej 9/5 w Gdańsku.
Jeśli jesteś z innego regionu niż Trójmiasto, lekcje na żywo będziesz prowadziła
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u siebie w domu. Niezależnie od Twojej lokalizacji przydzielimy Ci również kilku
uczniów przez Skype, dla urozmaicenia i wygody ☺

CZY DOSTANĘ JAKĄŚ UMOWĘ?
Oczywiście. Umowa-zlecenie z firmą Talkersi.pl sp. z o.o., którą możesz sprawdzić
w oficjalnych rejestrach krajowych.
Bierzemy również pod uwagę współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobową
działalność gospodarczą - wtedy rozliczenie następuje w oparciu o wystawianą co
miesiąc fakturę.

CZY BĘDZIE JAKIEŚ SZKOLENIE WDRAŻAJĄCE DO PRACY?
Tak, odbędziesz 5-godzinne szkolenie wdrażające w metodę oraz 1-godzinne
szkolenie „techniczne”, podczas którego pokażemy Ci w jaki sposób raportować
odbyte lekcje, zgłaszać do nas wyzwania przy współpracy z uczniami itp. Następnie
przypiszemy Ci tzw. „buddies”, czyli doświadczonych Talkersów, którzy podzielą się
z Tobą swoim doświadczeniem z realizacji metody w praktyce.
Oprócz tego zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie w każdym wyzwaniu,
na które trafisz podczas współpracy z uczniem. ☺

CZY BĘDĄ JESZCZE JAKIEKOLWIEK INNE SZKOLENIA?
Tak, 2 razy w roku, dla wszystkich członków zespołu.
W czerwcu (2 kwartał) i grudniu (4 kwartał) organizujemy tzw. Wielką Integrację
Talkersów. Polega na tym, że „ściągamy” wszystkich członków naszego zespołu
w jedno miejsce - do naszej siedziby w Gdyni. Osobom spoza Trójmiasta
zapewniamy transport i zakwaterowanie na miejscu. Podczas tego spotkania
trwającego całą sobotę i niedzielę szkolimy się z nowych elementów metody;
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poszerzamy swoje kompetencje trenerskie; poznajemy i integrujemy nad naszym
pięknym polskim morzem! I to wszystko na koszt firmy ☺
Oprócz tego, na każdą integrację fundujemy wszystkim Talkersom książkę, którą
każdy dostaje do przeczytania do czasu kolejnego spotkania w pełnym składzie pół
roku później. Podczas następnego zjazdu omawiamy wspólnie nasze wnioski z
lektury, by rozwijać naszą świadomość, wiedzę i kompetencje.

W JAKI SPOSÓB WYGLĄDA RAPORTOWANIE ODBYTYCH LEKCJI?
Pracujemy w oparciu o system LangLion stworzony na potrzeby szkół językowych.
Tam wprowadzasz wszystkie lekcje, których terminy ustalasz w porozumieniu z
Koordynatorem Lektorów.
Niektóre czynności będą wymagały wprowadzania danych do Excela, ale spokojna
głowa - pokażemy Ci co i jak.

W JAKIM MIEŚCIE SĄ TALKERSI?
Siedzibę mamy w Gdyni. Biura, które nazywamy Domami Talkersów, mamy
aktualnie w Gdyni i Gdańsku. Oprócz tego współpracujemy również z lektorami z
Warszawy, Poznania i Krakowa, więc jeśli jesteś z jednego z tych miast, to również
odezwij się do nas!

W JAKI SPOSÓB INTEGRUJECIE ZESPÓŁ SKORO DZIAŁACIE W CAŁYM KRAJU I WASI
LEKTORZY MIESZKAJĄ DALEKO OD SIEBIE?
Przede wszystkim, nie traktujemy członków zespołu jak pracowników, których
należy prowadzić za rękę i sprawdzać każdy ich ruch. Stawiamy na współpracę,
z naciskiem na cząstkę „współ”. Szukamy osób, które podchodzą do życia w oparciu
o relacje, a nie podległość służbową. Wszyscy u nas są na „Ty”.
Wprowadzając jakąkolwiek zmianę dyskutujemy wspólnie nad jej zaletami
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i wadami, by podjąć najlepszą możliwą decyzję - nie ma takich sytuacji,
w których „szef ma zawsze rację, tylko dlatego, że jest szefem”.
A wracając do wątku integracji, to oprócz stałego kontaktu mailowego,
telefonicznego i Facebookowego, spotykamy się wszyscy 2 razy do roku
w Trójmieście, skąd wywodzą się Talkersi. Ten dwudniowy zjazd to mieszanka
wyśmienitej integracji i szkoleń poszerzających Twoje możliwości.
Na koszt firmy ☺

MACIE JAKĄŚ STRONĘ ALBO PROFIL NA FACEBOOKU?
Sure! Tutaj masz Facebooka – www.facebook.com/talkersi. A tutaj masz stronę –
www.talkersi.pl.

KIEDY NAJLEPIEJ APLIKOWAĆ?
W dowolnym momencie. Stale szukamy lektorów, bo firma z miesiąca na miesiąc
obsługuje coraz więcej klientów. Najprawdopodobniej potrzebujemy nowego
Talkersa w momencie, gdy to czytasz, natomiast nawet jeśli w tym momencie nie
będziemy mieli możliwości zaproponować Ci współpracy, to prędzej czy później
wrócimy do Ciebie z propozycją nawiązania tejże ☺

DLACZEGO ZWRACACIE SIĘ W TYM DOKUMENCIE DO CZYTELNIKA W FORMIE
ŻEŃSKIEJ? CHCECIE WSPÓŁPRACOWAĆ TYLKO Z KOBIETAMI?
Nie. Po prostu większość naszego zespołu to dziewczyny, co doprowadziło nas do
prostego wniosku, że nasza oferta współpracy przemawia głównie do kobiet.
Natomiast jeśli jesteś mężczyzną i czujesz, że bycie Talkersem to styl życia i pracy,
które Ci odpowiadają, to czym prędzej przeskocz do kolejnego podpunktu tego
dokumentu i działaj!
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JESTEŚ GOTOWY/A?
Napisz do naszej wspaniałej Kasi, że chcesz z nami pracować, a ona odpowie na
wszystkie Twoje pytania i dowiesz się, jakie są kolejne kroki w rekrutacji na
Talkersa. Adres Kasi: kasia.talkersi@gmail.com
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