Jako jedna z trzech największych na świecie firm zajmująca się rozwiązaniami dotyczącymi kontroli
dostępu dbamy o bezproblemowe poruszanie się i bezpieczeństwo we wszystkich budynkach. Dołącz
do naszego zespołu składającego się ze 130 pracowników w Polsce oraz 15 000 pracowników na całym
świecie.

Młodszy specjalista ds. windykacji
Konstancin – Jeziorna
TWOJE ZADANIA:
•
•

monitoring stanu należności,
kontakt telefoniczny i e-mailowy z kontrahentami w celu ustalenia terminu i
warunków uregulowania zadłużenia,
generowanie monitów, wezwań do zapłaty oraz dokumentów skierowanych
na drogę postępowania sądowego,
generowanie raportów oraz przygotowywanie analiz sald należności,
kontrola i administracja limitów kredytowych,
współpraca z innymi działami,
księgowanie wyciągów bankowych.

•
•
•
•
•

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI:
min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z windykacją,

•
•
•
•

dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,
asertywność, konsekwencja oraz systematyczność pracy,
umiejętności interpersonalne w szczególności inicjowanie i podtrzymywanie
pozytywnych relacji z klientem.

NASZA OFERTA:
•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

•

wynagrodzenie podstawowe wzbogacone o premię,

•

elastyczne godziny rozpoczęcia pracy pomiędzy 07.00 a 09.00,

•

możliwość pracy zdalnej,

•

bezpłatną opiekę medyczną, dofinansowanie do grupowego ubezpieczenia
na życie oraz karty sportowej, bony na święta, wyjazdy integracyjne

•

parking na Twój samochód/rower, bliskość przystanków autobusowych.
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ZAINTERESOWANY?
ZAINTERESOWANA?
Czekamy na Twoją aplikację!
kariera.pl@dormakaba.com
dormakaba Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin - Jeziorna

Informujemy, że administratorem
danych osobowych jest dormakaba
Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Konstancinie - Jeziornie (05-520)
przy ul. Warszawskiej 72. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji procesu rekrutacji i będą
przechowywane przez dormakaba
Polska sp. z o.o. do czasu jego
zakończenia. Przysługuje Panu/Pani
prawo dostępu do treści swoich
danych
oraz
prawo
ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo
do
wycofania
zgody
na
przetwarzanie danych osobowych, a
także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego w zakresie
ochrony
danych
osobowych.
Kontakt w sprawie ochrony danych
osobowych:
personaldata.pl@dormakaba.com

