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Specjalista Ds. Obsługi Klienta Z J. Niemieckim
Specjalista ds. obsługi klienta z j. niemieckim
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich
Klientów poszukuje osób na stanowisko: Specjalista ds. obsługi klienta z j. niemieckim Miejsce pracy: Niepołomice Numer ref. SOK/003/AKA Pracując na tym
stanowisku będziesz odpowiedzialny za: • Obsługę klientów na rynkach niemieckojęzycznych (kontakt mailowy i telefoniczny) • Kontakt z fabrykami przy
planowaniu produkcji zleceń (w języku angielskim) • Przyjmowanie zamówień i wprowadzanie ich do systemu SAP • Organizowanie dostaw • Zarządzanie
procesem reklamacji • Rozwiązywanie problemów klientów • Wprowadzanie nowych litografii do produkcji Oczekujemy od Ciebie: • Bardzo dobrej znajomości j.
niemieckiego (min. C1) • Dobrej znajomość j. angielskiego (min. B1) • Silnej orientacja na klienta • Doskonałych umiejętności zarządzania czasem • Odporności na
stres • Doskonałych umiejętności komunikacyjnych • Znajomość SAP oraz doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem Oferujemy: •
Umowę o pracę na pełny etat (8.00-16.00) • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do Twoich umiejętności • Przyjazną atmosferę w pracy • Dostęp do bogatego
pakietu świadczeń Manpower Premium: prywatnej opieki zdrowotnej (Medicover), Multisport, ubezpieczenia grupowego PZU, atrakcyjnych zniżek w wielu
miejscach: szkołach językowych, centrach rozrywki, sądach gastronomicznych (za pośrednictwem platformy MyBenefit) Prosimy o aplikowanie przez poniższą
stronę internetową: https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Specjalista-ds-obslugi-klienta-z-j-niemieckim/82095-115300-26-449-1192.html Prosimy o załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez ManpowerGroup (ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z
o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., Proservia Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie, 00-838, MP
Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 w Łodzi wchodzących w skład ManpowerGroup; dalej jako Współadministrator Danych
Osobowych) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony
o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie,
przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym." Oferta dotyczy
pracy tymczasowej
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