Linde Material Handling, członek grupy KION, plasuje się wśród wiodących światowych producentów wózków widłowych, zaś w
Europie zajmuje pozycję lidera. Ponadto obecnie firma oferuje swoje know-how, zdobyte podczas dekad rozwoju i produkcji napędów
elektrycznych, dla odbiorców zewnętrznych, z przeznaczeniem dla szerokiej gamy zastosowań. Sukces, jaki osiągamy, jest efektem
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, naszej pasji oraz naszego doświadczenia. Dzięki temu stworzyliśmy profesjonalną i
rzetelną organizację. Nasza misja jest definiowana zdaniem Engineered for your Performance.
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Asystentka Działu Kluczowych Klientów
Nr Ref.: ADKK / SOS
Miejsce pracy: Oddział Sosnowiec
Czego oczekujemy:
wykształcenia wyższego,
bardzo dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, j. niemiecki będzie dodatkowym atutem.
samodzielności i sumienności,
wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych
zdolności analitycznych,
bardzo dobrej znajomość pakietu Microsoft Office /zwłaszcza Excel, PowerPoint/,
znajomość systemów CRM mile widziana,
umiejętności ustalania priorytetów, zarządzania czasem i dokumentacją,
umiejętności pracy w zespole,

Za co będziesz odpowiedzialna:
współorganizowanie pracy działu,
kalkulowanie i przygotowywanie ofert,
przygotowywanie umów, raportów i analiz,
kontakt z kluczowymi klientami i poddostawcami,
kontakt z centralą firmy i jej międzynarodowymi oddziałami,
udział w spotkaniach handlowych,
archiwizowania dokumentacji oraz korespondencji,
realizowanie innych celów wyznaczanych przez firmę,

Co oferujemy:
możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w stabilnej i rozwijającej się międzynarodowej firmie,
pracę w nowoczesnym i młodym zespole.
atrakcyjne wynagrodzenie,
odpowiednie narzędzia pracy,
praca z najlepszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie produktem w swojej branży na świecie,
pakiet szkoleń.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą prześlij swoją aplikację /cv z oznaczonym numerem ref. w temacie / na adres e-mail:
rekrutacja@linde-mh.pl
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
przez firmę Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”. Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega
sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
www.linde-mh.pl

