Talent Solution to zespół ekspertów z zakresu psychologii pracy, doradztwa zawodowego oraz profesjonalistów wąskich branż i sektorów z
wieloletnią, międzynarodową praktyką w obszarze HR. Świadczymy usługi w zakresie: ‘Executive Search & Recruitment’, ‘Career
Management’ oraz ‘HR Consulting’. Specjalizujemy się w rekrutacji kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistycznej. Pracujemy dla korporacji w kraju i za granicą. Nr licencji : 7511
www.talentsolution.pl

Dla naszego klienta, lidera rynku usług opieki domowej w Europie, firmy działającej od 12 lat na rynku krajowym i
międzynarodowym, poszukujemy komunikatywnej i energicznej osoby na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. obsługi klienta z j.niemieckim
Miejsce pracy: Poznań/Konin/Bydgoszcz/Toruń
Nr ref. 20161155_SOK

Obowiązki :





Kompleksowa obsługa kontraktów zgodnie ze standardami firmy,
Organizacja i koordynacja wyjazdu oraz pobytu personelu opiekuńczego za granicą,
Budowanie długotrwałych relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
Bieżąca współpraca z partnerami biznesowymi.

Wymagania :






Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie,
Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy,
Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.

Oferujemy :






Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Możliwość nabycia ciekawego doświadczenia oraz pakiet szkoleń wdrożeniowych,
Wykorzystanie języka niemieckiego w codziennej pracy,
Pracę w dynamicznym zespole, zapewniającym wsparcie i dobrą atmosferę,
Pakiet benefitów (ubezpieczenie grupowe, karta sportowa).
Prosimy o przesłanie CV z podanym numerem referencyjnym 20161155_SOK na adres:
aplikacje@talentsolution.pl

Gwarantujemy pełną dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Talent Solution z
siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Cicha 19/2, 61-710 Poznań), agencję doradztwa zawodowego ujawnioną w rejestrze Marszałka Województwa Wielkopolskiego
pod numerem 7511, moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych
pracodawców (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Z 2002r, Nr 101, póź. zm. 926). Mam świadomość, iż przysługuje
mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

