SANI WELL - WNĘTRZA POD KLUCZ - WCHODZI SZ I MI ESZKASZ

SPECJ AL I ST A DS. LOGI ST YKI I WYCEN
UOP
KRAKÓW

Szukamy osoby, która chciałaby dołączyć do naszego zespołu i współtworzyć najbardziej
spersonalizowaną usługę pod klucz, czyli standard "wchodzisz i mieszkasz".
Więcej o stanowisku Specjalisty ds. Logistyki i Wycen poniżej:

OBOWI ĄZKI :
Zakres logistyczny, to m.in. prowadzenie procesu zamówień towarów dla sklepu internetowego, optymalizacja
cen zakupu, organizacja dostaw.
Zakres wycen, to m.in. przygotowywanie ofert na usługę wykańczania wnętrz dla klientów, składanie
zamówień na produkty i organizacja dostaw na poszczególne budowy.

WYMAGANI A:
Znajomość zagadnień logistycznych i dobra organizacja pracy.
Umiejętność współpracy z dostawcami i firmami podwykonawczymi.
Znajomość arkusza Excel, swobodne poruszanie się po Internecie i obsługa komputera.
Co najmniej średnia znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Ważne jest też czy jesteś osobą uśmiechniętą z poczucie humoru i bezkonfliktową, bo staramy się nie
pracować w stresie i nerwowej atmosferze.
Doświadczenie z zakresu branż wykończenia wnętrz będzie dodatkowym atutem.
I to co najważniejsze. Poszukujemy osoby, która lubi angażować się w prace i powierzone zadania - co nie
znaczy, że musi pracować 12 godzin na dobę

OFERUJEMY:
Prace stacjonarna w biurze handlowym w Krakowie, w sprawnie działającym zespole i przyjacielskiej
atmosferze pracy.
Samodzielne stanowisko z możliwością wykazania się, co z kolei przekłada się na wynagrodzenie.
Możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia w specjalistycznych branżach: wyposażenia
łazienek i wykończeń wnętrz.
Jeśli masz wiedzę, doświadczenie i chęć rozwoju to czekamy na Twoje CV i kilka zdań zachęty!
mail: kbialkowski@saniwell.pl
Prosimy również o dołączenie poniższej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę 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 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

