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.

Asystentka biura
Konstancin – Jeziorna
TWOJE ZADANIA:
•
•
•
•
•

Przygotowanie poczty firmowej: wysyłka oraz przyjmowanie poczty
Obsługa firmowej poczty elektronicznej i telefonu
Obsługa klientów, szkoleń, zarządzanie salami konferencyjnymi
Organizacja podróży służbowych: rezerwacja hoteli i lotów
Kompleksowa obsługa biura: przeglądy budynku, zamawianie artykułów
biurowych, obieg dokumentacji, tłumaczenia, sprawy porządkowe
Sprawdzanie i wprowadzanie do systemu umów firmowych
Zamawianie i obsługa umów na telefony stacjonarne, komórkowe i tablety dla
pracowników

•
•

ZAINTERESOWANY?
ZAINTERESOWANA?
Czekamy na Twoją aplikację!
kariera.pl@dormakaba.com
dormakaba Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin - Jeziorna

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI:
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w pracy na recepcji, sekretariacie
Znajomość pakietu MS Office
Znajomość sprzętu biurowego
Język angielski komunikatywny
Świetna organizacja pracy, odpowiedzialność i terminowość
Komunikatywność, samodzielność, otwartość na pracę zespołową

NASZA OFERTA:
•

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

•

Wynagrodzenie podstawowe wzbogacone o premię,

•

Praca w godzinach 8-16, z możliwością modyfikacji

•

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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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

