Zatrudnimy na stanowisku: Specjalista ds. rozliczeń gwarancyjnych
lokalizacja EvoBus Polska sp. z o.o. Wolica/Nadarzyn
My, EvoBus Polska, jesteśmy
spółką córką koncernu Daimler
Truck AG. Jako reprezentant marek
Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus i
BusStore już dziś jesteśmy
wiodącym dystrybutorem pełnej
gamy produktów nie tylko na
europejskim rynku autobusowym
lecz także na całym świecie. Nie
ustając w naszym rozwoju,
staramy się zawsze oferować
ponadczasowe
rozwiązania
mobilne wychodzące naprzeciw
wyzwaniom przyszłości.

Do Twoich zadań będzie należało:
- obsługa procesu gwarancyjnego
- audytowanie procesu gwarancyjno –
kulancyjnego w sieci Autoryzowanych
Partnerów Serwisowych
- przygotowanie i przeprowadzenie
szkoleń gwarancyjnych dla
Autoryzowanych Partnerów
Serwisowych i dla klientów
- obsługa reklamacji: analiza zgłoszeń,
ocena techniczna przypadków,
prowadzenie dokumentacji, propozycje
rozwiązań
- obsługa umów serwisowych: analiza
merytoryczna i rozliczanie wniosków
- pomoc przy tworzeniu kalkulacji
serwisowych
- przygotowywanie analiz i raportów
wewnętrznych oraz dla centrali

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- masz wykształcenie techniczne, co
najmniej średnie
- potrafisz ze zrozumieniem czytać
dokumentację techniczną
- znasz język angielski lub niemiecki na
poziomie pozwalającym na swobodną
komunikację w mowie i w piśmie, z
uwzględnieniem słownictwa
technicznego
- potrafisz korzystać z pakietu MS
Office i masz gotowość obsługi
wewnętrznych systemów
informatycznych
- masz prawo jazdy kat. B, gotowość do
podróży służbowych
- jesteś osobą zorientowaną na klienta,
masz łatwość komunikacji i
umiejętność pracy pod presją czasu
Wyślij aplikację już teraz:
ewa.szczepanik@daimlertruck.com

We work for all who keep the
world moving. Interested?
Check out our career website &
become part of Daimler Truck
AG

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną pod adresem: https://www.evobus.com/evobus-polska-sp-z-oo-polski/layer/get-on/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy/ oraz o dołączenie do aplikacji klauzuli jak niżej.
Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EvoBus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy („Spółka”) dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym,
w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.”

