
Our people
 
At Fujitsu we take pride in delivering excellent 
service and products to our customers. We  
recruit talented individuals who help us deliver 
our promises and achieve consistent near  
perfect execution. We offer to our customers 
access to a high quality workforce with strong 
multi-lingual capabilities. Over 70% of agents 
employed are native speakers – and more than 
80% have university degrees. 

Fujitsu  
Global Delivery Centre 

Portugal

Fujitsu is the leading Japanese information 
and communication technology (ICT)  
company, offering a full range of  
technology products, solutions and services. 
Approximately 159,000 Fujitsu people support 
customers in more than 100 countries. We use 
our experience and the power of ICT to shape 
the future of society with our customers.  

Did You know?

• Fujitsu is the world's fifth-largest IT services provider and No.1 in Japan.
• Fujitsu is among the world's top five providers of servers.
• FORTUNE named Fujitsu as one of 'the World's Most Admired Companies' in 2013.
• Fujitsu Group holds about 97,000 patents worldwide.
• Fujitsu is part of the Dow Jones Sustainability Indexes (World), FTSE4Good Index Series, and 
  Oekom research.
• Newsweek ranks us as the seventeenth most eco-conscious company in the world.  
   (Newsweek's Green Rankings).

About Fujitsu

Farklı kültürlerin bulu  tu  u ortamda kendimi her gün daha pozitif   ekilde  
geli  tirdi  imi dü  ünüyorum         Damla Uyar, GDC Fujitsu Portugal

Come and work with us



Ba  vuru : www.fujitsu.com/pt/gdc/recruitment/

Global Deliver Center Portugal
 
Fujitsu donanım ve IT hizmet sektöründe 
dünya lideri (dünya çapında üçüncü ve 
Asya’da birinci) konumundaki bir firmadır. 
 
Fujitsu-Lizbon Küresel Teslim Merkezi, 
bünyesinde 1000’den fazla çalı  anı 
barındıran ve farklı sektörlerden çok sayıdaki  
  irkete 23 farklı dilde 7/24 hizmet veren çok 
dilli bir yardım masasıdır.

Size bu harika  irketin bir parçası olma 
fırsatını sunuyoruz!

Uygun adayda aranacak özellikler:

Aradı  ımız: 

Birinci düzey teknik servis elemanı (dü  ük 
teknik profil): Kullanıcılara e-mail ve telefon 
yoluyla teknik destek sa  lama.

Sundu  umuz Avantajlar: 

• Dinamik, çok kültürlü ve cazip bir çalı  ma 
   ortamı.
• Ba  ımsız ücret, prim ve personel  
   sosyal yardımları.
• Fujitsu ile do  rudan kontrat.
• E  itim ve kurum içi yükselme fırsatları. 
• Toplu ta  ıma a  larına ula  ım kolaylı  ı.

• Akıcı Türkçe ve Íngilizce konu  abilmek.
• Güçlü ileti  im yetene  i ve takım çalı    
   masına uygunluk. 
• Farklı vardiyalarda çalı  abilme  
   (gece saatleri ve/veya haftasonları) 
• Tercihen yardım masası çalı  ma  
   deneyimine ya da temel IT bilgisine sahip  
   olmak.

Kullancılarımıza olan ba  lılı  ımız ve sorumlulu  umuzla dünya çapında destek  
sa  lıyoruz      Damla Uyar, Fujitsu GDC Portugal


