
LeasingTeam Sp. z o.o. to jeden z liderów rynku agencji zatrudnienia, outsourcingu i doradztwa HR. 

Współpracujemy ze znanymi i cenionymi polskimi oraz międzynarodowymi firmami, na rzecz których 

zatrudniamy rocznie 30 tys. pracowników. Dla naszych Klientów jesteśmy sprawdzonym partnerem 

biznesowym, a dla naszych Pracowników przyjazną Agencją Zatrudnienia. Nasz numer wpisu w Krajowym 

Rejestrze Agencji Zatrudnienia to 636. 

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 

 

Sprzedawca 

Miejsce pracy: Warszawa Lotnisko Chopina 

 

Oczekujemy: 

 

• Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

• Aktualnej książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych - wymóg konieczny; 

• Dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym. 

 

Obowiązki: 

 

• Obsługa Klienta; 

• Wykładanie towaru na powierzchni sklepowej; 

• Dbanie o porządek na stanowisku pracy; 

• Obsługiwanie kasy fiskalnej. 

 

Oferujemy: 

 

• Umowę zlecenie; 

• Stawkę godzinową: 13,50 brutto/po 3 miesiącach- 16,50 brutto/h; 

• Elastyczny grafik pracy; 

• Pracę w systemie 3 zmianowym. 

 

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie swojego CV na adres mailowy: m.michalski@leasingteam.pl . 

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że 

dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane. 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zmianami).” 

 

 

 

 



LeasingTeam Sp. z o.o. to jeden z liderów rynku agencji zatrudnienia, outsourcingu i doradztwa HR. 

Współpracujemy ze znanymi i cenionymi polskimi oraz międzynarodowymi firmami, na rzecz których 

zatrudniamy rocznie 30 tys. pracowników. Dla naszych Klientów jesteśmy sprawdzonym partnerem 

biznesowym, a dla naszych Pracowników przyjazną Agencją Zatrudnienia. Nasz numer wpisu w Krajowym 

Rejestrze Agencji Zatrudnienia to 636. Więcej informacji o nas znajdziesz na www.leasingteam.pl 

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 

Konsultant w Dziale Windykacji 

Miejsce Pracy: Warszawa (Służew) 

 

Obowiązki: 

• Prowadzenie kontaktu z dłużnikiem (połączenia przychodzące); 

• Stały monitoring dłużnika. 

 

Oczekujemy: 

• Status studenta; 

• Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office); 

• Doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta- dodatkowy atut; 

• Łatwość nawiązywania i podtrzymania relacji z Klientem. 

 

Oferujemy: 

• Możliwość zdobycia interesującego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego; 

• Zatrudnienie w formie umowy zlecenia; 

• Stawkę godzinową 13zł brutto; 

• Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 lub 10:00-18:00. 

 

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie swojego CV na adres mailowy: m.michalski@leasingteam.pl  

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że 

dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane. 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zmianami).” 


