
 

Sukces, który odnieśliśmy na rynku, zawdzięczamy ludziom, którzy tworzą DHL. To ich pasja, zaangażowanie i umiejętność pracy 

w zespole sprawiają, że jesteśmy światowym liderem. Wiemy, że w firmie najważniejsi są ludzie, dlatego każdego pracownika 
traktujemy wyjątkowo. Dołącz do nas!" 

Specjalista ds. Windykacji 

Kategoria zaszeregowania płacowego: N 

Miejsce pracy: Głuchowo k. Poznania 

Nr ref. 412/GL 

Kandydat/Kandydatka zatrudniony/na na tym stanowisku będzie podlegać Koordynatorowi Działu Windykacji i będzie 

odpowiedzialny/na za windykację należności w celu obniżenia poziomu przeterminowanych należności. Do głównych obowiązków tej 
osoby będzie należała kontrola poziomu należności klientów, księgowanie i monitorowanie otrzymywanych płatności, korespondencja 

z klientami firmy, współpraca z Działem Sprzedaży i Działem Spedycji w zakresie windykacji należności. Osoba ta będzie 
współpracować także z Działem Fakturowania oraz z Działem Obsługi Klienta. 

Wymagania: 

 dobra, komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 umiejętność dobrej organizacji pracy 

 umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków 

 łatwość nawiązywania kontaktów 

 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 

 wykształcenie minimum średnie 

Oferujemy: 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

 dużą samodzielność i odpowiedzialność w pracy 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 APLIKUJ 

katarzyna.juzwiak@dhl.com 

W tytule maila proszę wpisać:   412/PO Specjalista ds. Windykacji 

W treści prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823) przy ul. Osmańskiej 2, moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101. poz. 926, ze 

zm.). 

Zostałem poinformowany, iż: Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-823) przy ulicy Osmańskiej 2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody, w celu realizacji 

przyszłych procesów rekrutacji. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. 

Dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane. 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 

Postaw na pewną i rzetelną firmę. 
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