
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i  jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym i 

elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty,  kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla 

pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.  

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:  

 

Asystent/-ka Działu Serwisu 
 

Nr Ref.: ASYS/ WRO, Miejsce pracy:  Wrocław/ Mirków 

 

 
Czego oczekujemy: 

• wykształcenia minimum średniego (wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem), 

• bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office, 

• umiejętności fakturowania 

• wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych, 

• umiejętności pracy pod presją czasu, 

• umiejętności ustalania priorytetów, zarządzania czasem, 

• umiejętności pracy w zespole rozproszonym, zaangażowania i sumienności, 

• znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem, 

• mile widziana znajomość systemów SAP / CRM,  

• mile widziane doświadczenie w pracy w dziale serwisu.  

 

Za co będziesz odpowiedzialny/a: 

 

• fakturowanie, 

• prowadzenie biura serwisu, tworzenie dokumentacji i korespondencji, 

• współpraca z innymi działami firmy, 

• raportowanie zbiorcze działu, prowadzenie statystyk,  

• udział w spotkaniach zespołu 

 

Co oferujemy: 

• możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w stabilnej i rozwijającej się międzynarodowej firmie, 

• pakiet szkoleń z zakresu wykonywanych obowiązków (SAP, CRM, obsługa Klienta), 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• grupowe ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną po okresie próbnym, 

• dofinansowanie do karty Multisport lub dostęp do platformy MyBenefit, 

• pracę w przyjaznej atmosferze. 

 

 



Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą  prześlij swoją aplikację /cv z oznaczonym numerem ref. w temacie/ na adres e-

mail: 

 

rekrutacja@linde-mh.pl 

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material 

Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych 

w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych,  w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w 

przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że: 

- mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości 
e-mail na adres rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który 
znajduje się powyżej, 
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego 
dokonano przed jej wycofaniem”. 

 

Linde. Przejdź na naszą stronę! 
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