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Firma One System z sukcesami od 10 lat buduje silną pozycję rynkową w Polsce. Bliska współpraca z liderami 

branży, głównie Dell EMC, Microsoft, VMware, Veeam i Samsung, a także z HP, Cisco i APC pozwala nam na 

tworzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych. Naszym 

znakiem rozpoznawczym jest wysoka jakość obsługi, niezwykła elastyczność, profesjonalizm i ciągły rozwój 

kompetencji. Fundamentem naszej firmy są ludzie o szerokiej wiedzy technicznej i bogatym doświadczeniu w 

obsłudze klientów. 

 

Fakturzysta – magazynier 
Miejsce pracy: Warszawa 

 

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Fakturzysta - magazynier należy: 

 Wystawianie faktur dla realizowanych dostaw 

 Utrzymywanie kontaktu z klientami, windykacja 

 Rozliczanie dokumentów magazynowych 

 Wprowadzanie faktur do systemu 

 Kontrola nad obiegiem dokumentacji 

 Nadzór nad wykonaną dostawą 

 Kompletacja towaru zgodnie ze specyfikacją zamówienia 

 Przyjmowanie dostaw i wydawanie towarów 

 Doświadczenie w organizacji transportu przesyłek we współpracy z zewnętrznymi operatorami 

logistycznymi 

 

 

Wymagania : 

 posiadać minimum średnie wykształcenie 

 posiadać podstawową znajomość z zakresu wystawiania faktur 

 posiadać znajomość zagadnień handlowych i zakresu logistyki 

 posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi komputera, szczególnie arkusza kalkulacyjnego oraz podstawy 

komputerowych systemów księgowych 

 powinna posiadać umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz innych urządzeń biurowych 

 samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy 

 terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu 

 

Za Twój wkład w rozwój firmy zapewniamy: 
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 ciekawą pracę w przyjaznym zespole szybko rozwijającej się firmy IT 

 atrakcyjne benefity pozapłacowe (prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz dofinansowanie 

do karty sportowej) 

 stabilne zatrudnienie 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: ilona.kisiel@onesystem.pl 


