Salesianer Miettex to międzynarodowa grupa kapitałowa działającą w branży pralniczej i usług
wynajmu tekstyliów. Zatrudniając 2200 pracowników jesteśmy liderem rynkowym w regionie CEE/SEE.
Kontynuując ekspansję naszych rozwiązań w dziedzinie bielizny hotelowej i odzieży roboczej w Polsce,
poszukujemy do naszego oddziału osoby na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi klienta
Miejsce: Konstantynów Łódzki


Od kandydata oczekujemy:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Zakres obowiązków na stanowisku:
o
o
o
o
o
o
o
o



Doświadczenia na podobnym stanowisku
Umiejętności obsługi komputera i podstawowych programu typu z pakietu MS
Office,
umiejętności analitycznych
umiejętności organizacyjnych
zdolności planowania i ustalania priorytetów
wysokich zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych
sumienności, skrupulatności
odporności na stres
znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu co najmniej
komunikatywnym
czynnego prawa jazdy kat. B

koordynacja współpracy z Klientem,
przygotowywanie danych do zamówień ofert handlowych,
współpraca z pozostałymi działami w firmie,
przygotowywanie towaru,
przygotowywanie oraz analiza raportów i zestawień,
bieżąca współpraca z Przedstawicielami Handlowymi,
uczestniczenie w spotkaniach z Klientami
systemowe przygotowywanie zamówień dla klientów – zlecenia na magazyn

Oferujemy:
o umowę o pracę na okres próbny, docelowo na stałe
o pracę od zaraz, od poniedziałku do piątku

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres office@salesianer.pl z dopiskiem nazwy
stanowiska.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Salesianer Miettex Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. Informujemy, że Administratorem danych jest Salesianer Miettex Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Górnej 74. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne.”

