
 
Lubisz pracę z ludźmi? Znasz Niemcy i biegle posługujesz się niemieckim? 

Szukasz nowych wyzwań i szans rozwoju? 
 

Świetnie! Najważniejsze mamy zatem za sobą. 
 

IDEAL to grupa kapitałowa, specjalizująca się w rekrutacji i rozwoju pracowników na terenie Unii 
Europejskiej. Obecnie dla jednej z naszych spółek Agencji Pracy Tymczasowej IDEAL Work 

poszukujemy: 
 

Specjalisty ds. operacyjnej obsługi pracowników tymczasowych na rynek niemiecki 
Miejsce pracy: Warszawa 

Region: mazowieckie 
 
Czym będziesz się zajmować w nowej pracy: 

• budowaniem i utrzymywaniem pozytywnych relacji z Klientem niemieckojęzycznym zarówno 
lokalnie w Niemczech podczas podróży służbowych jak i z perspektywy pracy w Centrali; 

• ustalaniem bieżących kwestii w zakresie zamówień na pracowników, planowania pracowników, 
reklamacji ilościowych i jakościowych; 

• będziesz dbać o zapewnienie sprawnego przebiegu procesów operacyjnych wewnątrz zespołu 
(Pracownik lokalny w Niemczech, Koordynatorzy, Operacja w Centrali) i organizacji (między 
działami firmy); 

• tworzyć niezbędne procedury oraz dbać o ich przestrzeganie; 

• współtworzyć narzędzia informatyczne usprawniające procesy operacyjne. 
Jak wyobrażamy sobie Twoje najważniejsze kompetencje i cechy: 

• potrafisz sprawnie posługiwać się językiem niemieckim zarówno w bezpośrednim kontakcie 
z Klientem jak i mailowo; 

• masz duże poczucie odpowiedzialności za pracowników i za realizację zadań; 

• potrafisz samodzielnie ustalać priorytety; 

• masz prawo jazdy kat. B, jesteś elastyczny/a i chętny/a do regularnych, czasami 
nieplanowanych wyjazdów do Niemiec; 

• wiesz jak ugryźć nawet najtrudniejszą kwestię z Klientem niemieckim i znasz standardy obsługi 
klienta; 

• temat „na już”? Wolisz planować, ale jak coś jest „na już”, to nie stanowi dla Ciebie problemu. 
W zamian za Twoja pracę i umiejętności chcemy Ci zaoferować: 

• umowę o pracę na pełny etat lub B2B; 

• rozliczenie diet delegacyjnych podczas wyjazdów do Niemiec; 

• auto do dyspozycji na podróże służbowe; 

• premię roczną; 

• kartę Multisport; 

• narzędzia do pracy: telefon, laptop; 

• i więcej… ale o tym przekonasz się podczas procesu rekrutacyjnego. 
 

Brzmi dobrze? Daj się poznać i aplikuj”! 
Nazywam się Urszula Mróz i odpowiadam za ten proces. 

Jeśli masz pytania skontaktuj się ze mną: urszula.mroz@idealwork.pl  
lub zadzwoń 600 560 203 

 
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 


