Oferta pracy – szukam osób do pracy w dziale sprzedaży i obsługi klienta z biegłą znajomością jednego z
języków:
Niemiecki, litewski, duński (miejsce pracy: Warszawa)
Czeski, słowacki, szwedzki, chorwacki, węgierski, bułgarski, łotewski, holenderski (miejsce pracy: Warszawa
lub zdalnie)
Praca jest na stałe, z elastycznym grafikiem dostosowanym do dyspozycyjności. Gwarantowana stawka
podstawa (wysokość ustalana w zależności od języka/doświadczenia/kwalifikacji ) + wysokie miesięczne
premie.
Poniżej szczegóły.
Stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta z j. niemieckim, litewskim, duńskim, czeskim,
słowackim, szwedzkim, chorwackim, węgierskim, bułgarskim, łotewskim lub holenderskim
Opis stanowiska:
• Bieżąca obsługa klienta, realizacja zamówień
• Kontakt telefoniczny z klientem indywidualnym
• Promowanie i sprzedaż produktów
• Dbanie o relację z klientami
• Obsługa bazy danych
• Administracja i praca z wewnętrznym systemem
Wymagania:
• Biegła znajomość jednego z wymienionych języków niemiecki, litewski, duński, czeski, słowacki, szwedzki,
chorwacki, węgierski, bułgarski, łotewski lub holenderski (min. poziom C1) – warunek konieczny
• W przypadku braku znajomości j. polskiego wymagana znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2
• Możliwość przyjazdu na 1-miesięczne szkolenie do biura firmy do Warszawy – warunek konieczny (nie ma
możliwości odbycia szkolenia zdalnie)
• Minimum średnie wykształcenie
• Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie mile widziane (w sprzedaży lub/i call center)
• Wysoka komunikatywność oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
• Samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres
• Motywacja, zaangażowanie, odpowiedzialność
Oferujemy:
• Pracę na pełen etat
• Zatrudnienie na stałe po okresie próbnym
• Możliwość indywidualnego dopasowania godzin pracy (elastyczne godziny między 8 a 21)
• Stabilne oraz atrakcyjne warunki współpracy
• Premiowanie dobrych wyników
• System szkoleń
• Narzędzia niezbędne do pracy (komputer, telefon)
• Zapewnione mieszkanie na czas szkolenia dla osób spoza Warszawy
• Pracę w polskiej firmie, która daje możliwość rozwoju na rynkach międzynarodowych
• Możliwość używania na co dzień języków obcych
• Przyjazną atmosferę pracy
• Możliwość awansu i rozwoju
• Możliwość pracy w atrakcyjnej lokalizacji w nowym biurze w centrum Warszawy lub pracy zdalnej (home
office); w przypadku języka litewskiego, niemieckiego i duńskiego nie ma możliwości pracy zdalnej.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane wymagania proszę o przesyłanie CV w języku polskim lub
angielskim na adres: warszawa@jobhouse.pl z podaniem w tytule wiadomości nr ref. SPRZED/WAW/JEZ.

