
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  

NASZE OCZEKIWANIA:

■  Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów 
    – merytoryczne odpowiadanie na zapytania
    klientów dotyczące produktów znajdujących
    się w ofercie firmy - komunikatywna znajomość
    języka niemieckiego jest obligatoryjna
■  Mailowe odbieranie zamówień od klientów,
    rejestrowanie oraz monitorowanie realizacji tych
    zamówień
■  Ustalanie dat dostarczania towaru do odbiorców
    oparciu o kalendarz dostaw i produkcji
■  Przygotowywanie niezbędnych analiz sprzedaży
■  Kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy 

■  Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2
■  Swoboda w poruszaniu się w obszarach związanych
    z obsługą klienta
■  Wysoki poziom kultury osobistej
■  Płynna znajomość Pakietu MS Office
■  Doświadczenie w pracy biurowej
■  Doświadczenie na podobnym stanowisku
    będzie dodatkowym atutem
■  Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych

Dołącz do naszego zespołu!
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@deftrans.com.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy dołączyć do CV następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."
 
DEFTRANS Sp. z o.o. z siedzibą we Wszewilkach, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz - stosując przepisy RODO zawiadamia, że w celu zapoznania 
się z wymaganą przez RODO klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia RODO należy wejść na stronę internetową 
- www.deftrans.com.pl/polityka-prywatnosci/

BENEFITY: OFERUJEMY:

W związku z dynamicznym rozwojem firmy
poszukujemy osoby na stanowisko:

www.deftrans.com.pl 

Deftrans to polska firma z dwudziestopięcioletnim 

doświadczeniem  w produkcji wysokiej jakości 

mebli łazienkowych i kuchennych. Obecnie zespół 

Deftrans tworzy blisko 700 specjalistów 

oraz wykwalifikowanych pracowników. 

Produkujemy około 100 tysięcy sztuk mebli w skali 

miesiąca dla odbiorców z ponad 30 krajów świata. 

■  Dofinansowanie wypoczynku
■  Bony okolicznościowe
■  BEZPŁATNA PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA
■  Dodatek stażowy
■  Nagrody jubileuszowe
■  Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego
■  Parking dla pracowników
■  Zniżki na firmowe produkty i usługi

■  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat    
      w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
■  Wynagrodzenie powiązane z zajmowanym   
      stanowiskiem oraz efektywnością pracy
■  Skuteczny i efektywny plan wdrożeniowy na każdym 
      stanowisku
■  Możliwość zorganizowania dojazdu z Odolanowa, 
      Krotoszyna i Ostrowa Wlkp.
■  Możliwość awansu, rozwoju zawodowego oraz 
      zdobycia nowych kwalifikacji i uprawnień
■  Pracę stacjonarną w komfortowych wnętrzach
■  Niezbędne narzędzia pracy

miejsce pracy: Milicz


