Konsultant ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Warszawa ul. Działkowa 121C

W związku z dynamicznym rozwojem organizacji… STOP! Sztampa, to nie my!
igus pomaga tysiącom inżynierów w Polsce znaleźć idealne części techniczne (łożyska,
prowadniki do kabli, przewody) do ich zaawansowanych maszyn i jest liderem światowym
wśród rozwiązań wspierających konstruowanie aplikacji ruchomych.

Szukamy Ciebie, jeżeli:
•
•
•
•
•

Masz lub chciałbyś zdobyć doświadczenie w profesjonalnej obsłudze Klienta
Nie boisz się nawiązywać relacji przez telefon
Angażujesz się w pracę, którą wykonujesz
Obsługa mailowa nie jest dla Ciebie czarną magią
Masz do siebie dystans i poczucie humoru - ‘’warunek konieczny’’ :)
Jeżeli odpowiedziałeś/-aś sobie „tak” na powyższe punkty – witaj w domu!
Chcemy, byś razem z nami:

•
•
•
•
•
•
•

Budował profesjonalną bazę potencjalnych Klientów naszej firmy
Zapraszał naszych Klientów na targi branżowe
Proponował nowości techniczne, które właśnie wchodzą na rynek
Odpowiadał na ich telefoniczne i mailowe zapytania
Wspierał naszych Inżynierów oraz dział Marketingu
Współpracował z naszą ekipą Handlowców
Dbał o wizerunek naszej firmy
W zamian dajemy Ci:

•
•
•
•

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego i profesjonalnej obsługi Klienta, wśród
ludzi, którzy przychodzą tutaj z uśmiechem na twarzy, a wychodzenie ze strefy komfortu to ich chleb
powszedni :)
Pracę w miłej atmosferze i ze wspaniałymi ludźmi w firmie, która stawia na pracownika
Pracę, w której możesz wykazać się samodzielnością i inicjatywą (to Ty w dużej części kreujesz
swoje stanowisko i rolę w organizacji)
Atrakcyjne warunki zatrudnienia:
-umowę zlecenie,
-opiekę medyczną lub kartę sportową,
-bezpłatne kursy językowe,
- pakiet szkoleń wdrażających,
- dofinansowanie do codziennych posiłków;
Więcej informacji pod numerem: 22 316 36 65

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

.

