
 
Aby wzmocnić naszą drużynę, szukamy: 

Pracownik biurowy 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy kandydatów do biurowej pracy stacjonarnej w Rokitnicy koło Pruszcza Gdańskiego. Praca 
obejmuje zagadnienia związane z handlem zagranicznym, zamówieniami publicznymi i obsługą sprzedaży 
 
Miejsce pracy: Rokitnica (pow. gdański) 
 
Twoimi obowiązkami będą: 

• Realizacja oraz fakturowanie zamówień, w tym obsługa telefoniczna klientów firmy 
• Obsługa handlu zagranicznego 
• Wsparcie przedstawicieli handlowych 
• Wysyłanie ofert serwisowych oraz dopilnowanie terminów wykonania serwisu przez przedstawicieli firmy 
• Bieżące sprawy biura m.in. skanowanie dokumentacji, przygotowanie korespondencji do wysyłki oraz wprowadzanie faktur do systemu 
• Dbałość o wyposażenie biura i porządek w miejscu pracy oraz tworzenie pozytywnego wizerunku firmy 

Jeżeli: 

• Znasz język angielski 
• Sprawnie obsługujesz programy pakietu MS Office 
• Znasz dokumenty magazynowe (PZ, WZ, PPM, RW) 
• Obsługa urządzeń biurowych nie sprawia Ci problemu 
• Posiadasz chęć zdobywania nowej wiedzy oraz doświadczenia 
• Lubisz współpracować w zespole i potrafisz zbudować pozytywne relacje 
• Nie masz problemu z organizacją czasu pracy i ustalaniem priorytetów 
• Jesteś osoba otwartą, zmotywowaną i komunikatywna, a do tego masz dużo pozytywnej energii 

Koniecznie prześlij do nas swoje CV (M.Gruchala(at)inomed.com) 
Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi programu Raks/SQL 
 
W zamian oferujemy: 

• Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie 
• Ciekawą, pełna wyzwań pracę w młodym zespole i przyjaznej atmosferze 
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat 
• Czas pracy w ramach podstawowego systemu godzinowego (pn -pt, 8-16) 
•  Dobre warunki pracy 
• W tytule wiadomość e-mail proszę wpisać: „CV inomed Polska” 

Informacje o firmie 
inomed jest przedsiębiorstwem działającym na międzynarodowym rynku aparatury medycznej z siedzibą główną i fabryką w Niemczech. 
Jesteśmy producentem i wiodącym dostawcą wysoko specjalizowanej aparatury medycznej wykorzystywanej podczas zabiegów operacyjnych w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa leczenia pacjentów. 
Więcej o firmie: www.inomed.com 
 

Inomed Polska Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 4/D1 83-021 Rokitnica Poland Tel.: +48 583 513 494 
M.Gruchala(at)inomed.com 


