
Tytuł: Dla studenta zaocznego – Obsługa fotobudki 

 

Szukasz ciekawej, rozwijającej pracy?  

Chcesz pracować w biurze, ale podróże po Polsce również nie stanowią dla Ciebie problemu?  

Lubisz nabywać nowe umiejętności?  

Jeśli tak, to szukamy właśnie Ciebie!  

 

FunFotos to największy producent fotokabin w Polsce. Działamy zarówno na rynku krajowym,  

jak i europejskim, a nasze usługi cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem wśród naszych 

klientów.  

 

Co oferujemy:  

- atrakcyjne wynagrodzenie (umowa zlecenie, wynagrodzenie początkowo 12 zł/h netto, a potem 

wzrasta); 

- praca w młodym, dynamicznym zespole; 

- biuro zlokalizowane w bardzo dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy;  

- dodatek do wynagrodzenia w postaci diety wypłacanej za każdy wyjazd na delegację; 

- służbowy komputer i telefon;  

- w piątki lunch na koszt firmy :) 

 

Poszukiwane umiejętności: 

- posiadasz status studenta w trybie zaocznym; 

- dobrze radzisz sobie z pracami manualnymi z wykorzystaniem podstawowych narzędzi,  

jak np. wkrętarka, śrubokręt; 

- jesteś w stanie pełnić dyżury w niektóre weekendy oraz możesz pracować co najmniej 3 pełne dni  

w tygodniu; 

- posiadasz prawo jazdy kategorii B (doświadczenie w prowadzeniu samochodów dostawczych do 3,5 

tony będzie dodatkowym atutem);  

- potrafisz rozmawiać z klientami w cierpliwy i uprzejmy sposób; 

- Twój grafik jest na tyle elastyczny, że 1-2 razy w miesiącu jesteś w stanie wyjechać poza Warszawę  

w celu wykonania prac serwisowych lub instalacyjnych;  

 

Twoje obowiązki:  



- wsparcie techniczne i serwisowanie fotokabin FunFotos - zarówno w Warszawie, jak i w innych 

miastach w Polsce; 

- obsługa klienta (odpowiadanie na pytania zadawane drogą mailową i telefoniczną; koordynowanie 

realizacji zamówień); 

- koordynowanie działań naszych współpracowników; 

- obsługa eventów promocyjnych naszych klientów, na których wykorzystywane są fotokabiny FunFotos. 

 

Start pracy: od października 2017 roku. 

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: asystentka@brella.pl . Jeśli spodoba nam się Twoja 

kandydatura, zaprosimy Cię na spotkanie do naszego biura, aby lepiej się poznać i omówić szczegóły 

współpracy. 


