Kramp – Administrátor pohledávek
Hledáš práci na hlavní úvazek? Nebojíš se vzít zodpovědnost a troufneš si hlídat platební morálku
našich zákazníků? Umíš dobře anglicky a jsi komunikativní? Chtěl/a bys pracovat v mezinárodní
společnosti?
Zní to dobře? Čti dále a dozvíš se více!

Tvoje pracovní pozice







Budeš udržovat aktuální záznamy o pohledávkách
Zajišťování včasné úhrady plateb zákazníků je tvůj denní chleba
K tomu je samozřejmě potřeba související administrativa – příprava záznamů o příchozích
platbách a fakturách, zasílání upomínek
Budeš informovat obchodního ředitele o průběhu řešení pohledávek
Bez aktivní komunikace s finančním oddělením v anglickém jazyce na denní bázi to nepůjde
Budeš komunikovat s našimi zákazníky po telefonu

Tvůj profil





Jsi schopen/a se rychle učit a využít získané vědomosti v praxi
Máš motivaci dosáhnout výsledku, na který budeš pyšný/á
Středně pokročilá znalost Microsoft Office ti bude stačit (hlavně Excel, Word, Outlook)
Bez dobré komunikativní znalosti AJ se neobejdeš (slovem i písmem)

Co ti nabízíme?









Stabilní práci na HPP (možnost i částečného úvazku)
Zajímavé platové ohodnocení dle zkušeností
Roční odměny dle zisku firmy
5 týdnů dovolené
Firmou hrazené vzdělávání (jazykové, odborné) – dle domluvy
Pitný režim na pracovišti zdarma
Příjemný kolektiv a parádní výhled z kanceláře
Naše kanceláře najdeš ve Vienna Pointu, kousek od zastávky Moravanské lány (šalina 2)

Pokud tě nabídka zaujala, přijď se k nám podívat! Dozvíš se něco o nás a my o Tobě. Neváhej a pošli
nám svoje strukturované CV!

A kdo jsme my?
Tisíce zemědělských dealerů a dovozců strojů, prodejců náhradních dílů a výrobců zemědělských
strojů v celé Evropě spoléhají na služby společnosti Kramp. A mají k tomu dobrý důvod. Jako největší
evropský distributor náhradních dílů pro zemědělství, les a zahradu a OEM se vyznačujeme efektivní
logistikou, širokou škálou služeb a průkopnickými metodami. Tajemství našeho úspěchu? Naši
zaměstnanci! Ve firemní kultuře volného prostoru má každý zaměstnanec osobní odpovědnost a
přináší své vlastní silné stránky pro úspěch společnosti. Výborná komunikace, otevřené dveře, ploché
hierarchie a sympaticky uvolněná atmosféra. Tím Kramp vytváří spokojenost pro více než 2.700
zaměstnanců!
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