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Specjalista ds. obsługi klientów 
biznesowych 

Opis stanowiska 

• Budowanie relacji z Klientem 

• Analiza i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów 
• Kontrola efektywności oraz terminowości projektów rozwojowych realizowanych dla Klientów 
• Czynny udział w tworzeniu dokumentacji projektowej 
• Współpraca z działem produkcji, badań i rozwoju, finansów, jakości i innymi działami w firmie 
• Tworzenie i procesowanie zamówień w systemie ERP 

• Monitorowanie potrzeb klientów w zakresie oferowanych przez firmę produktów i usług 
• Koordynowanie działań logistycznych 
• Obsługa reklamacji 

Wymagania 

• Wykształcenie wyższe 
• Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym 
• Umiejętność dobrej organizacji własnej pracy 
• Dokładność, staranność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków 

• Odpowiedzialność i sumienność 
• Umiejętność pracy pod presją oraz samodzielnego rozwiązywania problemów 
• Komunikatywność i pozytywne usposobienie 
• Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 

Mile widziane 

• Doświadczenie na podobnym stanowisku 

• Znajomość obsługi programów graficznych 

Oferujemy 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, działającej na rynkach międzynarodowych 
• uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach 
• możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego 
• dofinansowanie karty Multisport 
• uczestnictwo w cyklicznych imprezach integracyjnych 

 
 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres mailowy plszc_rekrutacja@nemera.net w temacie maila 
wpisując nazwę stanowiska z ogłoszenia. 

Nemera is an equal opportunity employer and in accordance with our diversity policy we review all qualified applications 
including those of people with disabilities. 

http://www.nemera.net/
mailto:plszc_rekrutacja@nemera.net


 

Administratorem danych osobowych jest Nemera Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, ul. Litewska 10a. 
Dane zbierane są dla potrzeb bieżącej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 


