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OFERTA nr 2022/80 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy BIGRAM S.A. 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa 

Adres strony internetowej  https://bigram.pl/ 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Marta Falkowska 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę BIGRAM 

https://app.bigram.pl/rekrutacja/3c2c5eb4-9bc7-4aa5-

9c2d-569afff60746 

 

Data ważności oferty 30-04-2022 

Wymagania 

Wykształcenie 
/wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie wyższe 
magisterskie 

Kierunek/specjalność Finanse/Księgowość/kierunki ekonomiczne 

Znajomość języków obcych Angielski min. B2 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 

język angielski, co najmniej na poziomie B2, aby móc się 

swobodnie komunikować w środowisku międzynarodowym. 

Chęć do nauki i rozwoju, rzetelność, odpowiedzialność, 

terminowość. 

 

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Specjalista ds. Obsługi klienta 

Rodzaj oferty 
praca stała 

 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
http://www.bk.ujd.edu.pl/
https://app.bigram.pl/rekrutacja/3c2c5eb4-9bc7-4aa5-9c2d-569afff60746
https://app.bigram.pl/rekrutacja/3c2c5eb4-9bc7-4aa5-9c2d-569afff60746


Wymiar czasu pracy Cały etat Wysokość wynagrodzenia brutto zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Sosnowiec Liczba wakatów 1 

Zakres obowiązków 

 Obsługa posprzedażowa klientów firmy. 

 Zapewnienie obiegu informacji i dokumentacji w 

ramach kontaktów z klientami, wyjaśnianie 

niezgodności. 

 Wystawianie standardowych transakcji sprzedażowych 

w systemie finansowym Spółki - wprowadzanie faktur 

sprzedażowych i korygujących sprzedaż. 

 Kontrola nad procesem self-bilingu. 

 Udział w procesie obsługi reklamacji i zwrotów. 

 Nadzór nad pozyskiwaniem niezbędnej informacji 

transportowej i celnej/ potwierdzeń wywozu. 

 Raportowanie Intrastat. 

 Sporządzanie podstawowych raportów sprzedażowych 

dla centrali. 

 

 

 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Jesteśmy Agencją rekrutacyjną BIGRAM i dla naszego Klienta- międzynarodowego producenta z 
branży automotive w Sosnowcu (woj. śląskie), poszukujemy absolwentów lub studentów 
ostatnich lat, którzy chcieliby rozpocząć swoją scieżkę zawodową i rozwijać swoje umiejętości w 
Dziale Finansów. 

Więcej szczegółów pod linkiem: https://bigram.pl/oferty-pracy/specjalista-ds-obslugi-klienta-w-
dziale-finansow/ 

Projekt jest realizowany za pośrednictwem BIGRAM S.A i tylko aplikacje nadesłane do BIGRAM 
będą brane pod uwagę. 

 

 

 

 

 

 



 

 


