
 

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych oraz rozwoju zawodowego. Zgodnie z RODO, bez wyrażenia 
dodatkowej zgody dane nie są nikomu przekazywane. Zarejestruj i swobodnie zarządzaj swoimi danymi. BDI już od ponad 29 lat aktywnie wspiera 

polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy inżynierów. Dołącz do nich i zyskaj 

sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

Bank Danych o Inżynierach dołącz do nas: Grupa: BDI - praca dla inżyniera 
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ważna do 
 

15.07.2022 

OFERTA PRACY 

nr 10565 
  

Dla naszego Klienta aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:  
 

Specjalista 

 ds. Obsługi Klienta 
(narzędzia ścierne) 

  
 
Opis pracodawcy: 
Światowy producent renomowanych narzędzi i systemów narzędzi dla wszystkich branż przemysłu. 

 
Wymagania: 
 student 4-5 roku uczelni technicznej (kierunki: mechaniczne, budowa maszyn lub pokrewne) 
 dyspozycyjność pozwalająca podjęcie pracy na etacie 
 chęć dalszej nauki w renomowanej firmie z kapitałem zagranicznym 
 znajomość j. angielskiego - ogólnego i technicznego (wymagana kontaktami za granicą) 
 dobra znajomość obsługi komputera 

 oczekiwana samodzielność, odpowiedzialność i proaktywność 
 nastawienie na długoletnią współpracę 

 prawo jazdy kat. B 
 
Zakres obowiązków: 
 uzgadnianie z klientem/producentem parametrów technicznych narzędzi 
 wprowadzanie zamówień do systemu 

 monitorowanie zamówień i dostaw 
 analiza planów klienta 
 wystawianie faktur i faktur korygujących 
 kontakt telefoniczny i mailowy z klientem 
 współpraca ze sprzedawcami i pracownikami Centrali firmy 
 rozpatrywanie reklamacji klientów 

 
Firma oferuje: 
 uzgadnianie z klientem/producentem parametrów technicznych narzędzi 

 wprowadzanie zamówień do systemu 
 monitorowanie zamówień i dostaw 
 analiza planów klienta 
 wystawianie faktur i faktur korygujących 

 kontakt telefoniczny i mailowy z klientem 
 współpraca ze sprzedawcami i pracownikami Centrali firmy 
 rozpatrywanie reklamacji klientów 
 
Miejsce podjęcia pracy: 
Warszawa 
 

 
Aplikuj na www.bdi.com.pl/oferty/10568 lub prześlij CV na adres cv@bdi.com.pl  

podając nazwę stanowiska lub numer oferty pracy. 
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