
Firma produkcyjna z branży paszowej, poszukuje pracownika na stanowisko:

tasomix.pl

Miejsce pracy: Biskupice Ołoboczne

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
- Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów 
- Właściwą realizację procedur obsługi klientów 
- Dbałość o właściwy przepływ informacji pomiędzy klientami a odpowiednimi jednostkami

organizacyjnymi firmy 
- Zapewnienie terminowości dostaw do klienta i jej zgodności z zamówieniem 
- Tworzenie planu wysyłek produktów 
- Monitorowanie i raportowanie bieżących zamówień – rozwiązywanie pojawiających się rozbieżności 
- Generowanie dokumentów sprzedaży, dokumentów wydania towaru oraz dokumentów produkcyjnych   

zgodnie z przyjętymi zamówieniami 
- Koordynację realizacji przyjętych zleceń 
- Bieżącą kontrolę stanów magazynowych 
- Opracowywanie raportów dla kierownictwa 
- Ścisłą współpracę z innymi działami firmy w celu realizacji strategii przedsiębiorstwa:

działami produkcji, sprzedaży i reklamacji 
- Archiwizację dokumentów oraz dbałość o prawidłowy obieg dokumentów

Wymagania: 
- Minimum 2-letnie doświadczenie w dziale obsługi Klienta
- Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
- Znajomość języka angielskiego 
- Doświadczenie w dziale logistyki 
- Biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, zwłaszcza Outlook i Excel) 
- Doświadczenie w pracy z systemami ERP 
- Doświadczenie w obsłudze klienta, łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność

Oferujemy: 
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- Ciekawą pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie 
- Dobre warunki płacowe, adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy 
- Pracę w dynamicznym zespole

1. W przypadku chęci uczestniczenia w tej rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji niniejszej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tasomix Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych, w celu ich przetwarzania na potrzeby tej rekrutacji.”

2. W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych
na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Tasomix Sp. z o.o.. prosimy o wyrażenie następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, 
przekazanych w celu rekrutacji do Tasomix Sp. z o.o. na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 
24 miesięcy od dnia ich przekazania.”

Specjalista ds. obsługi klienta


