
 
Mówisz dobrze  po niemiecku? 

Lubisz pracę z ludźmi i posiadasz umiejętności komunikacyjne? 
Chcesz zdobyć doświadczenie w międzynarodowym środowisku i rozwijać swoje 

umiejętności?  
Nie czekaj!  

Postaw na rozwój i pracuj z nami! 
 

Specjalista ds. obsługi klienta ze znajomością języka niemieckiego 

Miejsce pracy: Warszawa (Śródmieście) 

 

Jakie zadania stoją przed Tobą w nowej pracy: 

• kompleksowa obsługa umów z Klientami niemieckimi zgodnie ze standardami firmy 

• bieżąca współpraca i budowanie trwałych relacji z klientami w Niemczech 

• negocjowanie z klientami warunków współpracy na kontraktach 

• koordynacja wyjazdów oraz pobytu personelu opiekuńczego w Niemczech w ramach 

realizowanych umów 

• prowadzenie dokumentacji kontraktów w języku polskim i niemieckim 

 

Jak wyobrażamy sobie Kandydata aplikującego na to stanowisko: 

• potrafisz dobrze komunikować się w języku niemieckim (min. B2)  

• masz doświadczenie w obsłudze klienta i/lub umiejętności sprzedażowe 

• działasz z pasją i jesteś otwarty/-a na nowe wyzwania  

• nie boisz się wyzwań i chętnie uczysz się nowych rzeczy 

• umiesz dobrze organizować  swoją pracę oraz potrafisz pracować pod presją czasu 

• dobrze planujesz prace ale nie wpadasz w panikę kiedy pojawi się zadanie na „już” 

• dobrze znasz narzędzia pakietu MS Office  

 

Co chcemy Ci zaproponować w nowej pracy: 

• stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie 

• szkolenia i benefity – indywidualne i zespołowe 

• codzienna praca z j. niemieckim 

• możliwość rozwoju oraz zdobycia nowych umiejętności i awansu w ramach Grupy Ideal 

• profesjonalne wdrożenie i pracę w Zespole zapewniającą wsparcie i dobrą atmosferę 

• nowoczesne i przyjazne miejsce pracy (biuro przy ul. Koszykowej) 

 

Brzmi dobrze? Daj się poznać i aplikuj”! 

Nazywam się Mirosława Kolankiewicz i odpowiadam za ten proces. 

Jeśli masz pytania napisz: miroslawa.kolankiewicz@idealwork.pl  

lub zadzwoń 538 894 747 

 



 
z klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Spółek IDEAL z siedzibą w Warszawie, podanych 

przeze mnie w aplikacji oraz w przekazanych dokumentach danych osobowych, w celu realizacji 

procesu rekrutacji w przyszłości. 

CV bez ww. klauzuli nie mogą być rozpatrywane w procesie rekrutacji teraz lub w przyszłości. 

IDEAL WORK GERMANY AGENCJA ZATRUDNIENIA nr cert. 12001 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych 

dobrowolnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz w formularzach aplikacyjnych na stronach 

internetowych www.idealgrupa.pl , www.idealkurier.pl , www.idealpflege.pl jest Grupa Spółek 

IDEAL . Z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Spółek IDEAL można skontaktować się pisemnie, 

kierując korespondencję na adres Administratora Danych, lub e-mailowo na adres poczty 

elektronicznej Administrator.Danych@idealgrupa.pl . Szczegóły zarządzania i przetwarzania 

danych znajdują się w Polityce Prywatności Grupa Spółek IDEAL na www.idealgrupa.pl 

 


