Xella Polska Sp. z o.o. – międzynarodowa firma – pionier energooszczędnych rozwiązań w budownictwie,
producent markowych wyrobów: Ytong, Silka i Multipor. Priorytetami Xelli są: jakość produkcji oraz
popularyzacja energooszczędnego budownictwa. Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie
Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina oraz w obwodzie Kaliningradzkim. W grupie
zatrudnionych jest około 650 osób. Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl,
www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl, www.ocieplenieodwewnatrz.pl.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień
miejsce pracy – Ostrołęka

Do obowiązków Specjalisty będzie należało:

•
•

•
•
•

Terminowe i rzetelne wystawianie zleceń sprzedaży, zleceń transportowych,
Realizowanie zamówień zgodnie z danymi z CRM-u (podpisane oferty, kontrakty) i
współpraca w tym zakresie z działem sprzedaży,
Współpraca z firmami handlowymi w trakcie uzgadniania sposobu realizacji zamówień
Współpraca z działem zakupów i logistyki w celu zapewnienia jak najsprawniejszej
obsługi klientów w zakresie transportu,
Rejestracja reklamacji w systemie CRM

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe lub status studenta studiów zaocznych;
• Doświadczenie min. 1 rok w obsłudze klienta oraz pracy w systemach IT;
• Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office
(Word, Excel);
• Mile widziana znajomość języka angielskiego;
• Wysoka kultura osobista, komunikatywność i odporność na stres;
• Optymistyczne usposobienie, otwartość i umiejętność nawiązywania i utrzymywania
pozytywnych relacji ze współpracownikami i klientami firmy.
• Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność koordynacji kilku zadań jednocześnie;

Oferujemy:
• Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w
swojej branży;
• Możliwość rozwoju zawodowego i nabywania nowych doświadczeń;
• Pracę w przyjaznej atmosferze.
• Możliwość skorzystania z benefitów: ubezpieczenia na życie, pakietu medycznego,
karty sportowo-rekreacyjnej, kasy zapomogowo-pożyczkowej.
Osoby zainteresowane ofertą, proszone są o wysłanie cv najpóźniej do 5 listopada 2017r. poprzez mail:
rekrutacja.xellapolska@xella.com. W tytule proszę podać: „Specjalista ds. zamówień”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)”.

