Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o
napędzie spalinowym i elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty, kompleksowa oferta
usług oraz serwis, stanowią podstawę dla pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich
pracowników na całym świecie.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
MŁODSZA SPECJALISTKA/MŁODSZY SPECJALISTA DS. WYNAJMU WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Nr Ref.: DW/WAW - Miejsce pracy: Warszawa
Za co będziesz odpowiedzialna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kompleksową obsługę i budowanie długoterminowych relacji z istniejącymi już klientami firmy w zakresie wynajmu wózków
widłowych,
aktywne pozyskiwanie poprzez kontakt telefoniczny nowych klientów na wynajem wózków widłowych,
przygotowywanie indywidualnych ofert wynajmu, kontraktów dla klientów oraz monitoring terminów realizacji i płatności,
nadzór nad flotą wózków oraz nad jej stanem technicznym (monitoring terminów serwisów, zlecenie przygotowania wózków
do wynajmu),
organizacja transportów wózków i sporządzanie protokołów transportowych,
współpraca z innymi jednostkami firmy,
realizacja ilościowych i jakościowych celów sprzedażowych produktów i usług,
utrzymanie wysokich standardów pracy oraz dbanie o wizerunek firmy,
raportowanie efektów swojej pracy.

Czego oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doskonałej organizacji pracy własnej, konsekwencji w działaniu oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
zaangażowania i proaktywnej postawy,
trafnego i szybkiego reagowania na potrzeby klientów,
umiejętności szukania nowych, niestandardowych rozwiązań,
analitycznego myślenia,
umiejętności pracy pod presją czasu,
wykształcenia wyższego,
znajomości języka angielskiego,
mile widziana znajomość programu SAP oraz pełnego pakietu Microsoft Office (zwłaszcza Excel)

Co oferujemy:

•
•
•
•
•

możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie, która jest liderem
technologicznym w swojej branży ,
umowę o pracę oraz opiekę medyczną po okresie próbnym,
atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + jasny system prowizyjny),
pakiet szkoleń (produktowych i handlowych),
niezbędne narzędzia pracy.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą prześlij swoją aplikację /cv z oznaczonym numerem ref. w temacie / na adres email:
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 dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, poz. 833". Linde Material
Handling Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
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