
Młodszy Specjalista ds. obsługi klienta (sklepu internetowego)

Zakres obowiązków:
• obsługa klientów sklepu internetowego – infolinii przychodzącej, panelu sklepu oraz e-maili.
• zarządzanie zamówieniami: wprowadzanie do głównego systemu handlowo-sprzedażowego 

kontakt z klientem, zlecanie wysyłek, monitoring wysyłek u przewoźników
• obsługa posprzedażowa klientów sklepu
• aktualizacja oferty produktowej: wprowadzanie produktów, dodawanie zdjęć, tworzenie nazw i 

opisów
• tworzenie opisów produktów
• rozwój platformy e-commerce, wdrażanie nowych rozwiązań w celu zwiększania sprzedaży
• współpraca z działami firmy i oddziałami.

Nasze wymagania:
• doświadczenie w handlu – z klientem detalicznym
• komunikatywna znajomość języka angielskiego
• łatwość nawiązywania kontaktów z klientami
• dbanie o szczegóły i dobra organizacja pracy 
• „lekkie pióro”
• dobra znajomość programów Office (Exel, Word)
• samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
• wiedza  z SEO i SEM mile widziana
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane

Oferujemy:
• umowę o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
• możliwość rozwoju w dziedzinie e-commerce
• dofinansowanie do Multisport oraz prywatnej opieki medycznej
• nielimitowany dostęp do kawy i herbaty oraz przyjazną atmosferę.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: magdalena.dabrowska@grupamo.pl 

Administratorem danych jest Grupa Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. z siedzibą w Poznań 60-111, Głogowska 248. Dane zbierane
są  dla  potrzeb rekrutacji.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich  danych oraz  ich poprawiania.  Podanie  danych w zakresie  określonym
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych
jest dobrowolne. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Grupa Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Głogowskiej 248, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.)". 


