
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 Grupa Barlinek jest wiodącym producentem warstwowych podłóg drewnianych na świecie o potencjale produkcji ponad 12 
mln m2 rocznie. 
 
Najważniejszym oferowanym produktem jest Deska Barlinecka - warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna 
rodzimego i egzotycznego. Sprzedaż podłóg prowadzona jest do ponad 75 krajów na 6 kontynentach. 
 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 

 Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta  
(Umowa na zastępstwo) 

 Miejsce pracy: Kielce 
 

 Numer ref.: ANG/CS/2022 

  
Zakres obowiązków: 

  

•  • zapewnienie prawidłowej obsługi realizacji zamówień złożonych przez klientów Spółki, 

• współpracę z Przedstawicielami Handlowymi i Dyrektorami Operacyjnymi odpowiedzialnymi za dany rynek, 

• kontakty z kontrahentami, 

• weryfikację należności, 

• kompletację i archiwizację dokumentów, 

• przygotowywanie ofert handlowych, 

• tłumaczenie dokumentów, korespondencji, prezentacji na potrzeby klienta, innych działów Barlinek S.A. i wszystkich spółek zależnych. 
  
 Wymagania: 
  

•  • wykształcenie  min. średnie, 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

• znajomość dodatkowego języka obcego jako dodatkowy atut, 

• znajomość pakietu MS Office; znajomość oprogramowania IFS będzie dodatkowym atutem, 

• umiejętność pracy zespołowej, 

• orientacja na Klienta, 

• komunikatywność, 

• kreatywność, otwartość na nowe pomysły, 

• umiejętność pracy pod presją czasu. 

 
  

 Oferujemy: 
  

•  • umowę o pracę na zastępstwo, 

• pracę w doświadczonym zespole, 

• możliwość rekreacji po pracy w pomieszczeniach znajdujących się na terenie biurowca (siłownia, sauna, zajęcia fitness), 

• system premiowy oparty na zarządzaniu przez cele, 

• możliwość dołączenia do systemu sportowego Medicover Sport, 

• możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, wraz z opcją ubezpieczenia bliskich, 

• zniżki na firmowe produkty.  

 

  
 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@barlinek.com.pl w treści maila wpisując numer referencyjny 

oferty lub z poziomu strony kariery. 

  

 W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)”. 

mailto:rekrutacja@barlinek.com.pl


 

 

  
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że 
administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy Al. Solidarności 36. Dane osobowe będą przetwarzane  
w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji w Grupie Kapitałowej Barlinek. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom Grupy 
Kapitałowej Barlinek oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

 

 


