
Czym będziesz się zajmować?

     kompleksową obsługą Klienta czesko języcznego,

     przyjmowaniem i koordynowaniem zamówień,

     przygotowaniem ofert sprzedażowych, w tym wystawianiem faktur,

     współpracą z działami zaangażowanymi w proces realizacji zamówienia i druku,

     rozwiązywaniem bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem oddziału.

Od kandydata oczekujemy:

     bardzo dobrej znajomości języka czeskiego w mowie i piśmie,

     sprawnego działania w obsłudze klienta,

     systematyczności i dobrej organizacji czasu pracy,

     zdolności interpersonalnych,

     sprawnej obsługi komputera,

     odpowiedzialności w powierzonych zadaniach,

     chęci do wzbogacenia wiedzy.

Oferujemy:

     zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w ugruntowanej i dynamicznie rozwijającej się �rmie,

     zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku,

     możliwość nabycia doświadczenia w obsłudze Klienta,

     niezbędne narzędzia do pracy,

     praca stacjonarna na pełny etat, od poniedziałku do piątku, godziny pracy 8:00-16:00,

     atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,

Pracownik Biura Obsługi Klienta z językiem czeskim
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w projektowaniu i wytwórstwie artykułów 
dekoracji wnętrz oraz druku akcydensowym.
Mamy przyjemność eksportować produkty do przeróżnych zakątków świata, a nasze artykuły dekoracyjne 
rozświetlają wnętrza m.in w USA, Brazylii, Nowej Zelandii, Australii, czy Japonii.
Nasze przedsiębiorstwo w 2020 roku, zostało wyróżnione w rankingu Financial Times 1000, jako jedno z 
najszybciej rozwijających się w Europie!
W chwili obecnej posiadamy dwa oddziały działające stacjonarnie - w Polsce oraz Czechach.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Miejsce pracy: Tychy, ul. Przemysłowa 68

Pierwszy etap pracy przewiduje 3 tygodniowe szkolenie.

Rodzaj pracy: Pełny etat, Stała

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres piga@piga.pl


