
Specjalista ds. wsparcia klienta niemieckojęzycznego (obsługa użytkowników glukometrów) 

Lokalizacja: Warszawa/ Mokotów 

 

Zadania: 

Kompleksowe wsparcie klienta w j. niemieckim w zakresie rozwiązywania pojawiąjących się zapytań 

użytkowników glukometrów. 

 

Wymagania: 

 Biegła znajomość języka niemieckiego (mile widziane – native)  

 Pozytywne nastawienie 

 Dobra dykcja 

 Umiejętność pracy zespołowej 

 

Oferujemy: 

 Profesjonalne szkolenie wstępne 

 Pracę od pon do pt w godzinach 8-18 

 3 tygodniowe szkolenie wstępne, możliwość rozpoczęcia już od 15.04 

 Przyjemną atmosferę, w dynamicznym, optymistycznym zespole 

 Wsparcie przy ewentualnej relokacji 

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 Pełny etat/ umowa o pracę 

 

Czekamy na Twoje CV! 

 

Znajdź nas na facebooku: https://www.facebook.com/interpermit 

  

Aplikuj: http://interpermit.startpraca.pl/application/form/190562/0/1/ 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach 

rekrutacyjnych, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, 

poz. 833."  Inter-Permit Group Sp. z o.o. Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 8626. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/interpermit
http://interpermit.startpraca.pl/application/form/190562/0/1/


Specjalista ds. telefonicznej obsługi Klienta 

Elastyczny grafik – telefony wychodzące w j. niemieckim! 

Lokalizacja: Mokotów 

 

Zadania: 

 Sprzedaż oferty specjalnej dla stałych klientów i oferowanie miesięcznego darmowego 

abonamentu czasopisma 

 

Twój profil: 

 Biegła znajomość j. niemieckiego (C1/C2) 

 Wysokie umiejętności interpersonalne 

 Dyspozycyjność do pracy  - 25 godzin tygodniowo! 

 Orientacja na Klienta 

 

Oferujemy: 

 Elastyczny grafik 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie 

 Pracę od poniedziałku do piątku między 9-20 i w soboty 9-14 – sam ustalasz grafik! 

 Międzynarodowe środowisko pracy 

 Miłą atmosferę pracy 

 Długotrwałą współpracę 

 

Znajdź nas na facebooku: https://www.facebook.com/interpermit  

 

Aplikuj: http://interpermit.startpraca.pl/application/form/176862/0/1/ 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach 

rekrutacyjnych, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, 

poz. 833." Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 8626. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/interpermit
https://www.facebook.com/interpermit


Stała praca - Infolinia przychodząca w j. niemieckim!  

Lokalizacja: Warszawa/Mokotów 

 

Zadania: 

 Odbierania połączeń przychodzących (konsumenci) 

 Odpisywanie na maile w j. niemieckim 

 

Twój profil: 

 Biegła znajomość j. niemieckiego (C1/C2) 

 Wysokie umiejętności interpersonalne 

 Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze godzin 

 Orientacja na Klienta 

 

Oferujemy: 

 Po okresie próbnym – umowę o pracę 

 Międzynarodowe środowisko pracy 

 Miłą atmosferę pracy 

 Stabilne zatrudnienie 

  

Znajdź nas na facebooku: https://www.facebook.com/interpermit  

 

Aplikuj: http://interpermit.startpraca.pl/application/form/176712/0/1/ 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach 

rekrutacyjnych, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, 

poz. 833." Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 8626. 

 

https://www.facebook.com/interpermit
https://www.facebook.com/interpermit

