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:

SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS. WINDYKACJI
Nr Ref.: WIND/WAW
Za co będziesz odpowiedzialna/y:
-

monitorowanie bieżącego stanu należności
działania monitująco - windykacyjne
telefoniczna windykacja należności
administrowanie i kontrola stanu należnych zaliczek
tworzenie raportów dot. należności
kontrola zgodności sald właściwych kont księgowych
współpraca z kancelarią prawną, firmami windykacyjnymi oraz innymi działami firmy
kontakt z innymi działami firmy
zakładanie nowych klientów w systemie SAP

Czego oczekujemy:
-

wykształcenie min. średnie
znajomość systemu SAP mile widziana,
mile widziane doświadczenie w księgowości oraz obszarze kontroli należności,
dobra znajomość pakietu MS Office
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności i inicjatywy oraz dokładności i systematyczności w wykonywaniu
swoich obowiązków
łatwość nawiązywania kontaktów, stanowczość, wysoka kultura osobista

Co oferujemy:
-

możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie, która jest liderem
technologicznym w swojej branży
zatrudnienie w oparciu o umowę zastępstwo na okres co najmniej 1 roku
możliwość realizacji zawodowej w firmie należącej do ścisłej czołówki w swojej branży
odpowiednie 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 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.
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