JZO S.A.
58-500 JELENIA GÓRA, ul. Ludwika Waryńskiego 12
Nowoczesna firma produkcyjno - handlowa należąca do globalnego lidera branży optycznej
Essilor International, oferująca soczewki okularowe oraz maszyny i urządzenia do zakładów
optycznych, zatrudniająca ponad 200 pracowników, aktualnie poszukuje osoby
na stanowisko

Doradca klienta
w Biurze Obsługi Klienta
Jeżeli:
- Chcesz osiągać sukcesy, pracując w zgranym i zaangażowanym zespole,
- Szukasz ciekawej i ambitnej pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- Dążysz do rozwoju zawodowego,
- Oczekujesz wynagrodzenia adekwatnego do wkładu pracy i doświadczenia,
- Dodatkowe benefity takie jak: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, możliwość nabywania akcji
firmy są dla Ciebie istotne
Zgłoś się do nas !!!
Pracując na tym stanowisku będziesz prowadził obsługę naszych Klientów, a są to Salony Optyczne,
polegającą na :
- przyjmowaniu zamówień i koordynacji ich realizacji,
- generowaniu i odpowiednim kierowaniu dokumentów sprzedaży, dokumentów wydania towaru oraz
dokumentów produkcyjnych zgodnie z przyjętymi zamówieniami,
- odpowiadaniu na zapytania Klientów dotyczących usług lub produktów oferowanych przez firmę,
- prowadzeniu akcji promocyjnych nowych produktów
Zapraszamy kandydatów, z doświadczeniem na podobnym stanowisku, którzy:
- Ukończyli co najmniej szkołę średnią;
- Cechuje ich rzetelność i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
- Wykazują kreatywność i inicjatywę w działaniu oraz posiadają umiejętność pracy pod presją czasu;
- Posiadają dobre zdolności organizacyjne oraz cechuje ich wysoka kultura osobista;
- Są dyspozycyjni w rozumieniu gotowości do pracy na zmiany w godzinach 8.00 - 20.00 oraz
w soboty;
- Posiadają doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta;
- Posiadanie komunikatywnej znajomości języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Jesteś zainteresowany ? Prześlij nam swoje CV (ze zdjęciem) na adres rekrutacja@jzo.com.pl
Więcej informacji: tel. 75 64 14 121 do 124; www.jzo.com.pl
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926, ze zmianami).”
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

