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CERSANIT S.A. 
ogłasza rekrutację wewnętrzną na stanowisko: 

 
JUNIOR CUSTOMER SERVICE SPECIALIST  z j. niemieckim 

Lokalizacja: Kielce 

              Czym będziesz się zajmował? 

• kompleksową obsługą zamówień Klientów na powierzonym rynku 
• współpracą z Klientem wewnętrznym w celu sprawnego przepływu informacji, wpływających na terminowość 

realizacji zamówień 
• sporządzaniem raportów sprzedaży na przydzielonym rynku 
• przestrzeganiem obowiązujących warunków handlowych w oparciu o standardy obsługi klienta 
• udziałem w spotkaniach z klientami i szkoleniach 
• realizacją założeń budżetu sprzedaży na powierzonym rynku 

Czego potrzebujemy od Ciebie? 

• orientacji na Klienta 
• nastawienia na rozwój i rozwiązania 
• myślenia analitycznego i nastawienia na wynik 
• umiejętności współpracy oraz pracy pod presją czasu 
• znajomości MS Office, a w szczególności Excel 
• języka niemieckiego na poziomie B1 

Co Ci oferujemy w zamian? 

• stabilne zatrudnienie w jednej z wiodących firm produkcyjnych na rynku europejskim z polskim kapitałem 
• możliwość uczenia się od specjalistów w swojej dziedzinie 
• jasną i opartą na czytelnych zasadach ścieżkę kariery 
• możliwość pracy zdalnej 
• brak dress code’u 
• wsparcie zespołu na każdym etapie zatrudnienia 
• możliwość nauki języków obcych w godzinach pracy 
• krótsze piątki – dłuższe weekendy 
• pakiet benefitów m.in. kartę sportową, opiekę medyczną i ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych 

warunkach oraz wiele innych 
• pakiet socjalny tj. dofinansowanie do wypoczynku i świąt dla pracowników i ich dzieci 
• elastyczny czas pracy 
• dofinansowanie szkoleń i kursów 
• posiłki na preferencyjnych warunkach 
• firmowa biblioteka 
• program rekomendacji pracowników 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji lub bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą rekrutację:   
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Agata Grejner 
HR Specialist 

agata.grejner@cersanit.com; tel.: +48 602 219 246 
 

w temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. 
 
 

Termin przesyłania aplikacji mija 20.05.2021 
 
 
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36." 
 
 
 


