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W Sescom na nowo definiujemy pojęcie Facility Management na rynku sieci handlowych. Według nas 
to stale ewoluujące rozwiązania zapewniające sprawność działania placówek, efektywność i konkurencyjność 
biznesu oraz wsparcie jego rozwoju. 

Działamy na dużą skalę i jednocześnie dbamy o elastyczność naszych rozwiązań bliską start-upom. 
Jesteśmy odważni, dynamiczni i solidni. Mierzymy wysoko i niezmiennie osiągamy cele. Dołącz do nas! 

. 

 

Specjalista ds. koordynacji usług 
z językiem niemieckim 

Miejsce pracy: Gdańsk 

Za co będziesz odpowiedzialny/a: 

 Koordynacja prac serwisowych z branży technicznej na 
terenie Niemiec (wentylacja i klimatyzacja, 
ogólnobudowlane, Facility Management) 

 Przyjmowanie zgłoszeń od Klienta dostępnymi 
kanałami komunikacji (telefon, e-mail, www) 

 Dbanie o terminowość wykonywanych prac u Klientów, 
ich kontrola i rozliczanie 

 Aktualizacja zleceń w systemie oraz planowanie i 
raportowanie prac  

 Pozyskiwanie i rozwijanie sieci serwisów technicznych 
na terenie Niemiec. 

 
Jakie kompetencje są niezbędne: 

 

 Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. 
B2 – warunek konieczny oraz komunikatywna 

znajomość  języka angielskiego  

 Bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym 
umiejętność nadawania priorytetów i samodzielność 

 Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie 
ze stresującymi sytuacjami 

 Skrupulatność i dociekliwość oraz odpowiedzialność za 
powierzone zadania 

 Kreatywność i dynamika w realizacji codziennych 
zadań, a także otwartość na nową wiedzę (w tym z 
obszaru technicznego). 

Co nas wyróżnia i dlaczego warto do 

nas dołączyć: 

 Czerpiemy przyjemność ze współpracy – ludzie są 
naszym najważniejszym kapitałem 

 Lubimy działać aktywnie, mieć wpływ na rzeczywistość i 
widzieć efekty naszej pracy 

 Szukamy optymalnych rozwiązań poprzez synergię 
działań zespołowych oraz otwartość na nowe pomysły 

 Wyzwalamy kreatywność, wychodzimy poza sztywne 
ramy, prowokujemy i wykorzystujemy nadarzające się 
okazje biznesowe 

 Wspólnie budujemy organizację gwarantującą 
bezpieczeństwo, oferującą możliwości rozwoju i 
satysfakcję z odniesionych sukcesów. 

 Co jeszcze zyskasz: 

 Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku 

 Pracę w dynamicznej spółce, będącej liderem w swojej 
branży  

 Inspirujące wyzwania zawodowe prowadzące do rozwoju 
Twoich kompetencji  

 Realizację codziennych zadań w profesjonalnym i otwartym 
zespole  

 Dogodna lokalizacja i elastycznego godziny pracy. 

 

 
https://sescom.elevato.net/pl/specjalista-ds-koordynacji-uslug-z-jezykiem-niemieckim,j,1338 
 

Aplikację wyślij na adres: 

 

natalia.iwaszko@sescom.eu 

https://sescom.elevato.net/pl/specjalista-ds-koordynacji-uslug-z-jezykiem-niemieckim,j,1338

