
  

 

 
EASY to marka będąca częścią firmy Spokey Sp. z o.o. z Katowic, prężnie działająca w obszarze branży 

papierniczej i biurowej. Na szeroki asortyment marki składają się linie produktowe:  
Easy Kids, Easy Creative, Easy Flow, Guriatti, Easy. 

 

W chwili obecnej w naszym zespole sprzedażowym zatrudnimy osobę na stanowisko: 
 
 

KOORDYNATOR SPRZEDAŻY - TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA (M/K) 
Nr ref.: KSE/03/18 

Lokalizacja: Katowice 
 
 

KLUCZOWE ZADANIA: 

 Profesjonalna obsługa klienta: realizacja i obsługa zamówień 

 Współpraca i utrzymywanie trwałych relacji  z klientami 

 Promowanie wizerunku firmy 

 Kontrola należności klientów 

 Udział w wydarzeniach branżowych, np. w targach 
 
  

WYMAGANIA: 

 Min. 2-letnie doświadczenie w sprzedaży, w obsłudze klienta 

 Doświadczenie w sprzedaży w kanale hurtowym i detalicznym 

 Dobra organizacja czasu pracy 

 Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz komunikatywność 

 Prawo jazdy kat. B 
 
 

NASZA OFERTA: 

 Umowa o pracę, ciekawy pakiet socjalny 

 Perspektywa długoterminowej współpracy 

 Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, w otwartym i przyjaznym zespole 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) na adres: 
 

praca@spokey.pl 
 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
 
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy              
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także po jej zakończeniu w celu przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia                

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).” 
 
 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203) al. Roździeńskiego 188c, który 
przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/ Panu 

prawo wglądu do treści swych danych oraz prawo ich aktualizacji lub żądania usunięcia na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                       
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 


