Dołącz do AlmiDecor - marki działającej na rynku od ponad 28 lat, która z pasją i zaangażowaniem tworzy
unikalną ofertę wyposażenia wnętrz. Podążając za najnowszymi trendami, kreuje kolekcję złożoną z
produktów światowych marek oraz sygnowanych własnym logo.
Za sprawą silnego inwestora i prężnie działającego zarządu, AlmiDecor powraca na rynek polski. Kultowa
marka poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA
Miejsce pracy: Łomża
Zakres obowiązków:













Telefoniczna i mailowa obsługa klienta;
Kompleksowa obsługa połączeń ;
Obsługa korespondencji mailowej;
Przyjmowanie i realizacja zamówień klienta;
Wsparcie klienta dotyczące nabywania i użytkowania produktów branży wyposażenia wnętrz;
Wprowadzanie danych do systemu;
Przeprowadzanie akcji promocyjno-handlowych;
Przyjmowanie zwrotów towaru;
Budowanie dobrych relacji z klientami;
Doradztwo w zakresie oferty firmy;
Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Jeśli jesteś osobą, która:









Pasjonuje się trendami i branżą wyposażenia wnętrz;
Jest uśmiechnięta, komunikatywną, energiczna i lubi pracę ludzi;
Posiada min. 6 miesięczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
Potrafi posługiwać się językiem angielskim;
Posiada wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe, organizacyjne oraz posiada otwartą postawę wobec klienta;
Zna wysoki standard obsługi klienta;
Dobrze obsługuje programy pakietu
Aplikuj już dziś!!
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv na adres: kpupik@fargotex.pl

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz:





Możliwość rozwoju osobistego i zdobywania doświadczenia w prężnie rozwijającej się firmie;
Pracę w zespole, który z sukcesem tworzy firmę w branży wyposażenia wnętrz;
Miłą atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy;

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
1.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę Almidecor.com, w tym również na inne stanowiska”.
2.
Każdorazowo do treści zgód należy dołączyć treść obowiązków informacyjnych:
„Informujemy jednocześnie, iż mogą Państwo wyrazić zgodę jedynie na przedmiotową rekrutację lub również na rekrutacje przyszłe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Almidecor.com z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Północnej 15-19.adres mailowy: sekretariat@almidecor.com Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, jednak potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku braku udzielenia stosownej zgody, nie będzie można
wziąć Państwa aplikacji pod uwagę w procesie rekrutacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. W każdym czasie macie Państwo możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych czy prawo do wniesienia sprzeciwu. Macie Państwo również możliwość cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie, co jednak nie będzie
wpływało na prawidłowość wcześniejszego przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi na proces przetwarzanych przez nas danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa
dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Chcielibyśmy również poinformować, iż przesłane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji lub w okresie 2 lat od przesłania aplikacji w przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
kolejnych rekrutacjach, w tym również na inne stanowiska lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.”

