
 
Gravet Consulting: Jesteśmy firmą doradztwa personalnego skutecznie działającą od ponad 20 lat. Realizujemy 
projekty doradcze oraz rekrutacyjne na stanowiska managerskie i eksperckie dla firm w Polsce i zagranicą, opierając 
się na najwyższych standardach działania.  
 
Naszym klientem jest firma tworząca innowacyjne rozwiązania w zakresie przestrzeni do pracy.  
W związku z dynamicznym rozwojem działu obsługi klienta poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko: 
 

 
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA (Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM) 

 
 
Główny zakres odpowiedzialności:  
 

• Obsługa obecnych klientów zagranicznych firmy z rynków francuskojęzycznych  
• Analiza i wycena zapytań ofertowych klientów 
• Przyjmowanie i koordynowanie zamówień, przygotowanie ofert handlowych  
• Ścisła współpraca z Export Managerami oraz z innymi działami firmy.  
 

Oczekiwania:  
 

• Bardzo dobra znajomość języka francuskiego 
• Komunikatywność, umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem i wychodzenie naprzeciw jego 

oczekiwaniom, 
•   Doświadczenie w pracy w dziale sprzedaży, eksportu lub obsługi klienta będzie dodatkowym atutem. 

 
 
Pracodawca oferuje:  
 

• Stabilne zatrudnienie w innowacyjnej, prężnie rozwijającej się firmie  
• Umowę o pracę oraz wszelkie narzędzia potrzebne do realizacji zadań 
• Po okresie wdrożeniowym możliwość pracy w systemie hybrydowym 
• Pracę w międzynarodowym środowisku i wsparcie klientów w realizacji ciekawych projektów 
• Przyjazną atmosferę pracy wśród ludzi, których łączy wspólna pasja 
• Pogłębianie zainteresowań zawodowych oraz rozwój dostosowany do potrzeb i kompetencji pracownika. 

 
Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione oczekiwania zapraszamy do przesyłania 

zgłoszeń zawierających CV na adres e-mail: 
 

ewa.gorniak@gravet.consulting 
 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: OKF/21 
 

Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z 
wybranymi Kandydatami 

 
 
Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności znajdującej się na stronie www.gravet.com.pl/praca oraz zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy danych firmy Gravet Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 
Sienkiewicza 13, w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie 
potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności firmy Gravet Consulting Sp. z o.o., zostałem/zostałam poinformowany/na o celu i sposobie przetwarzania moich 
danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz przysługujących mi prawach.” 


