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Grupa Kapitałowa IGLOTEX to polski czołowy dystrybutor żywności mrożonej z własnym zapleczem 

produkcyjnym. Jesteśmy niekwestionowanym liderem specjalizującym się w dystrybucji produktów mrożonych, 

chłodzonych, towarów suchych oraz ryb i owoców morza – zarówno w kanale detalicznym jak i gastronomicznym. 

W swoich strukturach posiadamy 21 oddziałów dystrybucyjnych, 5 cross-docków oraz 4 zakłady produkcyjne. 

Obecnie zatrudniamy łącznie ponad 3000 wykwalifikowanych pracowników na terenie całego kraju. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA 

Miejsce pracy: Dąbrowa/Poznań 

 

Dołączając do nas będziesz odpowiedzialna/y za: 

 wystawianie faktur sprzedażowych i ich ewidencję 

 bezpośrednią i telefoniczną obsługę klienta 

 obsługę kasową 

 przygotowywanie listów przewozowych i rozliczanie kierowców 

 ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej 

 przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klienta 

 przygotowywanie raportów 

 

Stawiając na Ciebie oczekujemy, że będziesz osobą, która: 

 ma wykształcenie min. średnie  

 posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

 wykazuje się dobrą znajomością obsługi komputera, w tym programu Excel 

 łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne 

 posiada wysoką kulturę osobistą 

 jest samodzielna, dynamiczna, zaangażowana w realizację powierzonych zadań 

 jest gotowa do pracy w systemie zmianowym 

 

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz: 

 stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji 

 realną możliwość rozwoju zawodowego 

 pracę w dynamicznym i zorientowanym biznesowo środowisku 

 możliwość skorzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej 

 możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie 

 przyjazną atmosferę pracy 

  

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojego CV za pośrednictwem linku: 

https://goo.gl/2QrJJH 

Zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę dot. przetwarzania danych 

osobowych. 

https://goo.gl/2QrJJH

