
 

SZERVIZ KOORDINÁTOR / SERVICE 
COORDINATOR (HUNGARIAN SPEAKER) 
Miejsce pracy: Gdańsk 
 
Opis oferty: 
W Sescom na nowo definiujemy pojęcie Facility Management na rynku sieci handlowych. 
Według nas to stale ewoluujące rozwiązania zapewniające sprawność działania placówek, 
efektywność i konkurencyjność biznesu oraz wsparcie jego rozwoju. 
Działamy na dużą skalę i jednocześnie dbamy o elastyczność naszych rozwiązań bliską start-upom. 
Jesteśmy odważni, dynamiczni i solidni. Mierzymy wysoko i niezmiennie osiągamy cele. Dołącz do nas! 
 
Za co będziesz odpowiedzialny/a: 

• Zdalna koordynacja i kontrola prac zespołów świadczących usługi serwisowe (HVAC i 
ogólnobudowlane) 

• Rozliczanie prac podległych serwisów 

• Planowanie i raportowanie prac w systemie 

• Bezpośredni kontakt z klientem (przyjmowanie zgłoszeń serwisowych, informowanie o statusie 
zgłoszonych zdarzeń) 

• Pomoc przy poszukiwaniu nowych serwisów partnerskich 
 
Jakie kompetencje są niezbędne: 

• Bardzo dobra znajomość języka węgierskiego 

• Dobra znajomość języka angielskiego mile widziana 

• Wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe techniczne) 

• Mile widziane doświadczenie na stanowisku wymagającym koordynowania prac 

• Bardzo dobra organizacja pracy własnej 

• Kreatywność w zakresie znajdowania rozwiązań pod presją czasu 

• Zdolności negocjacyjne, komunikatywność 

• Odpowiedzialność i samodzielność 
 
Co nas wyróżnia i dlaczego warto do nas dołączyć: 

• Dbamy o dobrą atmosferę i czerpiemy przyjemność ze współpracy – uśmiechnięte twarze to u nas 
częsty widok 

• Lubimy działać aktywnie, mieć wpływ na rzeczywistość i widzieć efekty naszej pracy 

• Nie czekamy aż ktoś nas wyręczy, bierzemy los w swoje ręce 

• Naszym zdaniem otwarta rozmowa, szczególnie w sytuacjach trudnych lub gdy na jedno 
zagadnienie patrzymy na wiele różnych sposobów, jest naszą szansą na znalezienie optymalnego 
rozwiązania 

• Wyzwalamy kreatywność, wychodzimy poza sztywne ramy, prowokujemy i wykorzystujemy 
nadarzające się okazje biznesowe 

• Wspólnie budujemy organizację gwarantującą bezpieczeństwo, wiarygodną dla naszych klientów i 
partnerów, o silnej pozycji rynkowej i finansowej, oferującą możliwości rozwoju i satysfakcję z 
odniesionych sukcesów 

  
Co jeszcze zyskasz: 

• Pracę w szybko rozwijającej się spółce 

• Ciekawe wyzwania zawodowe 

• Dobrą atmosferę pracy 

• System benefitów 

• Smaczną kawę z profesjonalnego ekspresu ;) 
  
Aplikuj na: https://sescom.elevato.net/pl/szerviz-koordinator-service-coordinator-hungarian-speaker,ja,176 


