Oferta pracy
Nr referencyjny: 3631/18/PS
Nazwa firmy: CPL Jobs
Opis: Firma Cpl jest globalnym dostawcą zasobów ludzkich. Naszym celem jest napędzanie tempa
rozwoju biznesu poprzez dobór odpowiednich ludzi. Wierzymy, że na każdego czeka wymarzona
praca, dlatego możemy pomóc, niezależnie od Twoich celów zawodowych, sektora ani
doświadczenia.
Firma Cpl Group działa w 10 europejskich krajach. Pomagamy firmom z każdej branży w
znajdowaniu i pozyskiwaniu najlepszych talentów. Cpl Jobs jest obecna na polskim rynku od 2006
roku i posiada 5 niezależnych oddziałów znajdujących się w strategicznych regionach kraju — w
Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Lokalnie głównie zajmujemy się rekrutacją
w branżach:
Finanse i Księgowość, IT i Telekomunikacja, Sprzedaż i Marketing, Produkcja i Inżynieria oraz
Usługi Biznesowe.
Stanowisko: Pracownik biurowy z językiem niemieckim (m/k)
Kategoria stanowiska pracy: Asystencka praca/Personel biurowy: pozostałe, IT: IT
Support/Serwisant/Konsultant/informatyk
Lokalizacja: Polska, dolnośląskie, Katowice
Typ pracy: praca stała
Rodzaj umowy: umowa o pracę: umowa na czas nieokreślony
Obowiązki: Zadania:
Poszukujemy osób bez doświadczenia lub chcących zmienić obszar zatrudnienia i rozwijać się w
administracji biurowej. Kluczowym kryterium branym pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego
jest znajomość języków obcych.
Codzienne obowiązki to m.in.:
• Wsparcie dla działu obsługi klienta/IT.
• Weryfikacja i wprowadzanie danych do systemu.
• Kontakt z klientami biznesowymi.
• Aktywna współpraca z innymi działami w organizacji.
Wymagania:
Języki:
- niemiecki - C1 - zaawansowany
Dodatkowe wymagania: Wymagania:
• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
• Komunikatywna znajomości języka angielskiego.
• Znajomości środowiska MS Office i Windows.
• Chęci rozwoju osobistego i gotowości do nauki.
Warunki pracy: Oferujemy:
• Umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
• Benefity pozapłacowe: prywatna opieka medyczna, karta Multisport, bilety do kina, pakiet
ubezpieczeniowy, pakiet emerytalny.
• Szkolenia wdrożeniowe, profesionalne i językowe.
• Możliwośc awansów – kreowania ścieżki kariery zawodowej.
• Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
• Lokalizacje: Katowice, Opole lub Kraków.
Typ aplikacji: CV
Kontakt: e-mail: dagmara.jaworecka@cpljobs.pl
Data oferty: 10-04-2018
Data ważności: 24-04-2018

