Brenderup Group to największy w Skandynawii dostawca przyczep - i jedna z wiodących w Europie marek systemów do transportu
ładunków przyczepą lub samochodem. Nasze produkty można zarówno kupić jak i wynająć i są one używane przez miliony właścicieli
domów oraz profesjonalistów.
Ułatwiamy ludziom transport ich łodzi oraz nart wodnych aż do samej wody. Pomagamy ludziom w dogodny sposób zabrać ze sobą
rowery oraz sprzęt sportowy na wakacje. Dajemy majsterkowiczom możliwość bezproblemowego transportu ciężkich rzeczy. Wreszcie
zapewniamy rzemieślnikom możliwości transportu wszystkich narzędzi do / z ich miejsca pracy.
Brenderup Grup zatrudnia 580 pracowników w pięciu zakładach produkcyjno-montażowych oraz w biurach sprzedaży w Szwecji,
Norwegii, Danii, Polsce, Rumunii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Roczny obrót Grupy wynosi ok. 970 mln SEK.
Aktualnie szukamy odpowiedniej/-ego kandydatki/a na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta
(rynek niemiecki)
Nr ref.: CS/Q1/2018
Miejsce pracy: Wieleń

(umowa o pracę na zastępstwo, przewidywane zatrudnienie do 10.2019r.)

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
•
•
•
•
•
•

Telefoniczna kompleksowa obsługa klientów, przyjmowanie zamówień od klientów.
Wspieranie codziennej komunikacji pomiędzy organizacją sprzedażową a produkcyjną oraz łańcuchem dostaw.
Wprowadzanie zamówień do systemu i monitorowanie.
Wystawianie dokumentów sprzedażowych.
Zarządzanie reklamacjami od klientów.
Przygotowywanie danych do raportów sprzedaży, statystyk itp.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia wyższego - preferowany kierunek techniczny.
Bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego – warunek konieczny, mile widziana znajomość słownictwa
technicznego.
Mile widziana znajomość języka angielskiego.
Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z bezpośrednim kontaktem z klientem na rynku niemieckim.
Otwartości na nową wiedzę.
Wytrwałości i dużego zaangażowania w realizację zadań.
Umiejętności aktywnego słuchania oraz udzielania informacji przez telefon.
Uprzejmości i kultury osobistej.
Dyscypliny, odpowiedzialności, samodzielności.

Oferujemy:
•
•
•

Pracę w młodym zespole w środowisku międzynarodowym.
Możliwość rozwoju oraz zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego.
Możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych.

Oferty zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy kierować do dnia 16.03.2018r.
na adres email: rekrutacja@brenderupgroup.com

Na CV prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie pracy i procesów rekrutacyjnych na inne
stanowiska pracy przeprowadzanych przez Brenderup Sp. z o.o. w okresie jednego roku od dnia nadesłania aplikacji (zgodnie z ustawą z
dnia 28.08.98 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833)"

