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 kandydata na stanowisko:

Doradca Techniczny Działu STR (short-term renting)
Nr Ref.: DT-STR/WAW Miejsce pracy: Warszawa (woj. mazowieckie)

Za co będziesz odpowiedzialny/a:
-

Zlecanie badań do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) floty wynajmu krótkoterminowego (STR – short
term renting) oraz DEMO oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez UDT
Zlecanie do przygotowania wózków zgodnie z przyjętymi standardami Urzędu Dozoru Technicznego i
bieżąca współpraca z inspektorami Urzędu
Realizacja i kontrola obiegu ksiąg UDT
Monitowanie i koordynowanie wraz z serwisem realizacji zgłoszonych badań
Prowadzanie nowych terminów badań do bazy danych
Rozliczanie z Klientami uszkodzeń mechanicznych floty po zakończonym wynajmie
Realizacja ilościowych i jakościowych celów sprzedażowych i usług
Bieżące opisywanie faktur wynikających ze współpracy z firmami zewnętrznymi
Systematyczne raportowanie wyników pracy
Wsparcie techniczne dla działu wynajmu krótkoterminowego
Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego
Ścisła współpraca z innymi jednostkami spółki.

Czego oczekujemy:
-

Wykształcenia minimum średniego
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane)
Umiejętności analitycznego myślenia
Dobrej znajomości pakietu Microsoft Office ( w szczególności Excel)
Utrzymywania wysokich standardów pracy oraz dbanie o wizerunek Firmy
Zaangażowania, dokładności i umiejętności ustalania priorytetów
Wielozadaniowości i terminowości w wykonywaniu powierzonych zadań
Umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w obsłudze Klientów reklamacyjnych
Umiejętności pracy w zespole

Co oferujemy:
-

możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie,
będącej liderem technologicznym w swojej branży,
umowę o pracę,
dofinansowanie do karty Multisport lub dostęp do benefitów platformy My Benefit
grupowe ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną po okresie próbnym,
pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
profesjonalne narzędzia pracy i przyjazną atmosferę w zespole.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą skontaktuj się z nami za pomocą przycisku APLIKUJ / prześlij swoją aplikację
zawierającą cv/z oznaczonym numerem referencyjnym w temacie oraz miejscem pracy w temacie e-mail/ w ciągu 30 dni
od daty ukazania się ogłoszenia 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 Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Linde. Przejdź na naszą stronę!
www.linde-mh.pl

