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Specjalista ds. Obsługi Klienta mówiący po niemiecku i angielsku 

 

Jeśli motywuje Cię praca z międzynarodowymi klientami oraz zapewnianie wysokiego poziomu 

obsługi klienta, być może jesteś właśnie nowym członkiem zespołu, którego szuka Belmaflex Polska  

Jako ważna część zespołu sprzedaży Belmaflex będziesz głównie odpowiedzialny/odpowiedzialna za 

obsługę klienta na naszych rynkach niemieckojęzycznych. W ścisłej współpracy z naszym BackOffice 

Managerem będziesz również wspierać nasze anglojęzyczne rynki, gdy zajdzie taka potrzeba.  

 

Nasze oczekiwania wobec nowego członka zespołu:  

• Minimum rok doświadczenia w międzynarodowej obsłudze klienta  

• Solidna znajomość języka niemieckiego i angielskiego w mowie oraz piśmie  

• Wysoki stopień koncentracji i orientacji na klienta  

• Proaktywność i motywacja, aby wykonać pracę na czas  

• Odpowiedzialny i elastyczny gracz zespołowy  

• Gotowość, aby dać „trochę extra” klientowi, swoim współpracownikom oraz firmie  

Praca:  

• Utrzymywanie i rozwijanie długich i dobrych relacji z naszymi międzynarodowymi klientami 

• Korespondencja mailowa i telefoniczna w języku niemieckim i angielskim  

• Współpraca z Działem Produkcji w celu sprawnego potwierdzania zamówień klientów  

• Planowanie logistyczne zamówień i dostaw  

• Wsparcie Działu Jakości w przypadku zapytań klientów  

• Wspieranie naszego Dyrektora Sprzedaży i Regionalnego Kierownika Sprzedaży  

 

Belmaflex Polska oferuje:  

• Pracę w duńskiej firmie, zarządzanej przy połączeniu dobrej kombinacji duńskich i polskich wartości  

• 25 lat jako lider europejskiego rynku w naszym segmencie biznesowym  

• Stabilność zatrudnienia na podstawie formalnej umowy o pracę  

• Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia zgodny z kwalifikacjami  

• Przyjazną i profesjonalną atmosferę pracy w nowoczesnej fabryce (powstała w 2016 roku) 

• Godziny pracy od poniedziałku do piątku (7-15 lub 8-16)  

 

W przypadku pytań dotyczących stanowiska Specjalisty ds. Obsługi Klienta prosimy o kontakt  

z naszym BackOffice Managerem Joanną Malcharczyk pod numerem telefonu 606 565 506.  

Czekamy na Twoje zgłoszenie na praca@belmaflex.com Naszą ofertę pracy znajdziesz również na 

www.belmaflex.com w zakładce „Kariera”. 

http://www.belmaflex.com/

