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KARTA OFERTY PRACY 
 

 
P-34-22 

Miejsce pracy (miejscowość): Opole 
 
Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. obsługi klienta 
 
Okres zatrudnienia i rodzaj umowy (praca sezonowa, praca na czas określony, nieokreślony): 

do uzgodnienia 

 
Oferta (opis stanowiska pracy, wysokość wynagrodzenia, warunki zatrudnienia): 
Dołączając do nas zyskujesz: 

• Pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym; 

• Dostęp do pełnego zakresu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych; 

• Kursy językowe z lektorem na terenie firmy; 

• Dofinansowanie studiów i studiów podyplomowych; 

• Premie świąteczne; 

• Premie za wnioski racjonalizatorskie; 

• Premie za polecenie kandydata do pracy - 2 000 tyś brutto; 

• Dofinansowanie do posiłków; 

• Prywatną opiekę medyczną; 

• Ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach; 

• Darmowe porady prawne; 

• Przejrzyste możliwości rozwoju zawodowego w ramach struktur firmy; 

• Udział w corocznych imprezach integracyjnych. 

 
Zadania (zakres czynności wykonywanych przez pracownika): 
Jako Specjalista ds. obsługi klienta będziesz odpowiedzialny za: 

• Pracę w systemach klientów i aktualizację statusów zamówień; 

• Obsługę dokumentacji związanej z zamówieniami i transportem; 

• Zapewnienie realizacji zleceń zgodnie z potrzebami klienta i standardami firmy; 

• Bieżący kontakt z działami współpracującymi; 

• Kontrolę serwisów Klienta; 

• Koordynację i rozwój procesu elektronicznej wymiany danych (EDI). 

 

Wymagane kwalifikacje: 
Wyślij do nas swoją aplikację jeśli: 

• Znasz bardzo dobrze j. niemiecki; 

• Praktycznie posługujesz się pakietem MS Office (w szczególności Outlook i Excel); 

• Efektywnie współpracujesz w zespole i z innymi działami w firmie; 

• Jesteś osobą komunikatywną; 

• Potrafisz pracować samodzielnie i dobrze organizujesz swój czasu pracy; 

• Masz doświadczenie w obsłudze klienta; 

• Masz zapał do osiągania stawianych przed Tobą celów; 

• Potrafisz pracować w dynamicznym środowisku. 
Twoim dodatkowym atutem będzie: 

• Znajomość języka angielskiego. 

http://www.biurokarier.pwsz.nysa.pl/
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Kontakt:     

 
Biuro Karier PWSZ w Nysie 
ul. Obrońców Tobruku 5, 
pok. 103 C 
tel. 77 409 08 72 
e-mail: biurokarier@pwsz.nysa.pl  

http://www.biurokarier.pwsz.nysa.pl/

