
FIRST DATA POLSKA S.A., właściciel marki POLCARD, obecnej na polskim rynku od grudnia 1990 roku, jest 
największym na polskim rynku agentem rozliczeniowym kart płatniczych świadczącym swoje usługi zarówno w 
sektorze bankowym, jak i handlowo-usługowym. 

W zakresie nowoczesnych płatności FIRST DATA POLSKA S.A. umożliwia punktom handlowo-usługowym 
przyjmowanie płatności kartami: dokonuje autoryzacji transakcji, ich przetwarzania oraz rozliczania. Firma posiada 
największą w Polsce sieć punktów akceptujących karty płatnicze. W obszarze nowoczesnych rozwiązań dla 
banków FIRST DATA POLSKA S.A. oferuje kompleksową obsługę outsourcingu kart: począwszy od ich 
personalizacji, wydawnictwa i zarządzania bazą kart oraz rozliczania transakcji. Ponadto, firma świadczy usługi w 
zakresie autoryzacji i zarządzania bankomatami, zarządzając siecią ok. 1500 urządzeń należących do 12 banków. 

FIRST DATA POLSKA stanowi część korporacji FIRST DATA, czołowego dostawcy rozwiązań w dziedzinie handlu 
elektronicznego i płatności elektronicznych na całym świecie. FIRST DATA obsługuje ponad 6 milionów punktów 
handlowych, 1 900 wydawców kart i ich klientów. 

 
W First Data zapewniamy wszystkim najlepsze standardy pracy.  

 

Recepcjonistka 
 

Miejsce pracy: Warszawa 

 
Do podstawowych zadań na tym stanowisku należą: 

 Przyjmowanie i obsługa gości odwiedzających firmę 

 Telefoniczna obsługa recepcji 

 Nadzór nad obiegiem korespondencji przychodzącej i wychodzącej  

 Organizowanie podróży służbowych pracowników firmy  

 Zarządzanie bazą rezerwacji sal konferencyjnych 

 Weryfikacja i rozliczanie bieżących faktur zakupowych i delegacji służbowych 

 Współpraca z kurierami, korporacjami taxi i innymi dostawcami firmy 

 Zamawianie artykułów biurowych 

 Dbanie o pozytywny wizerunek firmy 

Nasze oczekiwania: 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny) 

 Bardzo dobra obsługa aplikacji MS Office (Excel, Word), 

 Umiejętność pracy w zespole i doskonałe umiejętności organizacyjne, 

 Obowiązkowość i zaangażowanie w powierzone zadania, 

 Skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań 

 Wysoka kultura osobista, 

 Komunikatywność 

 Odporność na stres i presję czasową 

 Atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 Mile widziani studenci studiów zaocznych 

Nasza oferta: 

 Pakiet świadczeń socjalnych 

 Możliwość zdobycia cennego i ciekawego doświadczenia zawodowego w międzynarodowej korporacji 

 Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@firstdata.pl  

Prosimy o dołączenie do swojej oferty następującej klauzuli: „„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że dane zostały przesłane dobrowolnie oraz, że zostałem 
poinformowany/a o prawie wglądu do nich oraz do ich poprawiania." 
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