
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manpower to światowy lider w dziedzinie HR oponad 60-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 
82 krajach, na tereniePolski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w 
tymmałymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a takżenajwiększymi światowymi 
korporacjami. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową,rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie 
zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla jednego z naszych Klientów poszukujemy 
Kandydatów na stanowisko: 
 
 
 

Asytent/ka Biura 

Praca Tymczasowa 

Miejsce pracy: Warszawa/Białołęka 

Nr Ref.: 001/LSS/ASB 

 

 

 

 

Zakres obowiązków:  

 Obsługa klientów (bezpośrednia, telefoniczna) oraz spotkań biznesowych 

 Bieżące prace administracyjne, nadzór nad realizacją  zamówień  

 Zarządzanie obiegiem oraz prowadzenie korespondencji mailowej (również w języku 

angielskim ) 

 Organizacja międzynarodowego oraz krajowego transportu towarów  

 Pomoc w magazynie, obsługa programu magazynowo – księgowego 

 Pomoc przy organizacji szkoleń dla klientów 

 

 



 

Wymagania:  

 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację 

zarówno w mowie jak i piśmie 

 Osoby w trakcie studiów lub absolwentci z obszaru budownictwa 

 Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office 

 Prawo jazdy kat. B  

 Mile widziane  znajomość programu WF MAG oraz doświadczenie w branży budowlanej 

 

 

 

Oferujemy: 

 

 Pracę w pełnym wymiarze godzinowym 

 Zatrudnienie w oparciu o  umowę zlecenie 

 Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie o profilu budowlano-handlowym 

 Pełną wyzwań pracę w miłej atmosferze 

 Zdobywanie nowej wiedzy 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji ma mail anna.lenart@manpower.pl 
 
 
 
 

 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez ManpowerGroup Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 
1182). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy 
Manpower oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje 
mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania." 
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