
Czym będziesz się zajmować:

• Mailowa i telefoniczna obsługa Kluczowych Klientów Spółki pod kątem informacji o warunkach współpracy.
• Przygotowywanie dokumentów: umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży ciepła, umowy eksploatacyjne,

zamówienia i aktualizacje zamówień na ciepło oraz innych.
• Kontrola realizacji umów przyłączeniowych.
• Aktualizowanie baz danych o klientach w systemie oraz prowadzenie rejestru umów.
• Obsługa administracyjna i kancelaryjna.
• Prowadzenie statystyk i zestawień.
• Aktywne prowadzenie działań mających na celu sprzedaż produktów i usług SEC.
• Ścisła współpraca z Menadżerami ds. kluczowych klientów oraz z pozostałymi działami SEC.

Jeżeli potrafisz budować pozytywne relacje z Klientem i Pracownikami, łatwo nawiązujesz kontakty, jesteś 
osobą która potrafi szybko reagować w zaskakujących sytuacjach, a do tego z zaangażowaniem realizujesz 
wyznaczone cele, to ta praca jest właśnie dla Ciebie!

Czego od Ciebie oczekujemy:

• Doświadczenia w obsłudze klienta.
• Wykształcenia wyższego.
• Znajomości pakietu MS Office w szczególności arkusza Excel.
• Zdolności zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań.
• Inicjatywy w kontakcie z Klientami oraz wytrwałość w dążeniu do realizacji celu.
• Mile widziana znajomość zagadnień przepisów dotyczących rynku energetycznego.
• Mile widziana podstawowa znajomość obsługi SAP.

Chcemy Ci zaoferować:

• Stabilną pracę w międzynarodowym środowisku,
• możliwość podnoszenia kwali�kacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach,
• elastyczne godziny pracy,
• partnerstwo i pracę w zgranym, kreatywnym zespole,
• bene�ty i świadczenia socjalne (opieka medyczna, do�nansowanie do pakietów sportowych, akcje prozdrowotne,

wczasy „pod gruszą”, paczki świąteczne, wyprawki dla ucznia, itp.).

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl. Lub poprzez przycisk APLIKUJ

Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. w okresie najbliższych 
2 lat. 

Miejsce pracy: Szczecin, zachodniopomorskie


