
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat;
Możliwo�� rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkoleniach
podnoszących kwalifikacje zawodowe;
Szeroki pakiet benefit�w, w tym :

Dofinansowanie do wypoczynku, imprez kulturalnych, subskrypcji platform streamingowych  

Pracę w nowoczesnym biurowcu w centrum miasta (Unity Centre), w przyjaznej i otwartej atmosferze.

                          prywatna opieka medyczna                                                   ubezpieczenie na życie
              karta lunchowa                                                                                   karta Multisport 

             np. Netflix, HBO GO, Amazon Prime oraz inne �wiadczenia socjalne;

Twoje zadania:

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży hurtowej 
z językiem rosyjskim

miejsce pracy: Krak�w

Aktualnie poszukujemy kandydat�w do pracy na stanowisku:

Min. 2 lata do�wiadczenia w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane w branży paliwowej;
Wykształcenie minimum �rednie (preferowane w obszarze handlu, ła�cucha dostaw lub pokrewne);
Znajomo�� języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
Umiejętno�� analitycznego my�lenia i rozwiązywania problem�w;
Ukierunkowanie na  pracę  w zespole, dokładno�� oraz sumienno��;
Bardzo dobra znajomo�� MS Office, w szczeg�lno�ci MS Excel;
Znajomo�� języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
Mile widziane do�wiadczenie w pracy z systemami ERP.

Administratorem danych osobowych jest Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
wyra�nej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do tre�ci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych   w zakresie okre�lonym ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz akt�w wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne  i
wymaga Pani/Pana wyra�nej zgody.

Kandydatom oferujemy:

APLIKUJ

Prosimy o przesyłanie dokument�w w języku polskim.

Nasze oczekiwania:

Novatek - zesp�ł pełen dobrej energii

Bieżący kontakt z klientami oraz terminalami przeładunkowymi w zakresie planowanych dostaw gazu;
Sporządzanie analiz rynku oraz raportowanie wynik�w pracy; 
Monitorowanie, archiwizowanie i analiza kurs�w walut, cen oraz notowa� produkt�w;
Sporządzanie bieżących raport�w sprzedażowych;
Obsługa dokumentacji w ramach procesu sprzedaży (fakturowanie, dokumentacja magazynowa itp.);
Wsparcie procesu awizacji odbior�w;
Udział w procesie bilansowania przepływu produkt�w.
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