Formika jest producentem opakowań dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Sprzedaje
swoje produkty w ponad 40 krajach na 4 kontynentach. Dzięki ciągłemu ulepszaniu kultury organizacyjnej budowanej
na szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności oraz nieprzerywalnym inwestycjom w najnowszą technologię, na przestrzeni
lat Formika stała się wiodącym dostawcą na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukuje do
swojego zespołu pracowników na stanowisko:

Specjalista Wsparcia Sprzedaży
ze znajomością języka niemieckiego
Miejsce pracy: Brwinów (pow. pruszkowski)
Nr ref.: DOK/2021/11

Za co będziesz odpowiadać:
•
•
•
•
•
•

systemowa obsługa zlecenia: rejestracja, potwierdzenie, wystawianie dyspozycji dla magazynu, fakturowanie,
telefoniczna oraz mailowa obsługa Klienta
kontakt z działami produkcyjnymi, planistycznymi w celu dopilnowania terminowych realizacji zamówień
wsparcie przy realizacji celów około sprzedażowych (m.in. przygotowywanie raportów wewnętrznych dla celów
kontrolnych i/lub analitycznych)
wsparcie działań marketingowych, w tym przygotowanie materiałów na targi oraz dla Handlowców
udział w realizacji celów strategicznych firmy

Czego oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

znajomości języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację
wykształcenie wyższe
min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
zorientowanie na potrzeby i wymagania klienta
wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
odpowiedzialność za powierzone działania
dobra organizacja pracy własnej
umiejętność pracy w zespole
znajomości aplikacji MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem: Excel, MS Word,

Mile widziane
•

znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciekawą pracę w nowoczesnej, prężnie rozwijającym się zakładzie produkcyjnym
Perspektywę rozwoju w ramach struktury Firmy
Pracę w twórczej i przyjaznej atmosferze
Stabilne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności
Kwartalny system premiowy
Profesjonalne szkolenia
Fundusz Świadczeń Socjalnych
Atrakcyjny pakiet benefitów w tym: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do obiadów, kart
Multisport

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Aplikuj
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy i jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
jedynie z wybranymi kandydatami.

