od 1981r.

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI
SKLEPU INTERNETOWEGO (e-commerce)
Nasza firma obsługuje następujące grupy klientów: firmy wykonawcze instalacyjne, instalatorów techniki grzewczej,
instalatorów systemów nawadniających, firmy studniarskie, jednostki wodociągowe, zakłady przemysłowe,
firmy handlowe z branży instalacyjnej. Nasz asortyment obejmuje: technikę grzewczą, pompy ciepła,
klimatyzacje instalacje wewnętrzne, sieci zewnętrzne, technikę pompową, systemy nawadniające,
armaturę wodociągową i przemysłową, żeliwo drogowe, oczyszczalnie i zbiorniki na wodę itp.

Twój zakres obowiązków:
-Aktualizacja treści na stronie sklepu internetowego
-Dodawanie produktów na stronę
-Realizacja zamówień internetowych i telefonicznych (obsługa, wprowadzanie)
-Udzielanie informacji o ofercie handlowej sklepu internetowego,wsparcie merytoryczne dla klientów
-Przygotowywanie ofert handlowych (we współpracy z doradcami technicznymi)
-Praca nad rozwojem sklepu internetowego (aktualizacja bazy produktów, dodawanie zdjęć i opisów)
-Fakturowanie, wystawianie paragonów sprzedaży i innych dokumentów handlowych
-Udzielanie informacji w zakresie zwrotów i reklamacji
-Dbanie o utrzymywanie dobrych relacji z klientami
-Współpraca z innymi działami firmy
-Dbanie o kulturę organizacji oraz pozytywny wizerunek firmy

Nasze wymagania:
-Swoboda w pracy z pakietem MS Ofce

Mile widziane:
-doświadczenie w obsłudze sklepu internetowego
-doświadczenie w sprzedaży online tj. marketplace typu Allegro, Amazon, eBay
-doświadczenie z programami typu Baselinker, Pimcore, Magento
-umiejętność nawiązywania kontaktów, budowania długotrwałej relacji z Klientem
-wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne
-dobra organizacja pracy, samodzielność
-umiejętność realizacji wyznaczonych celów, zaangażowanie

Oferujemy:
-pracę w dynamicznie rozwijającej się rmie
-umowę o pracę, niezbędne narzędzia pracy
-atrakcyjne warunki zatrudnienia
-duży zakres samodzielności

Wyślij dokumenty aplikacyjne na adres e-mail: sekretariat@aqua.net.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "AQUA - Grupa SBS sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. M.Skłodowskiej Curie 25 danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji uruchomionych w ciągu
3 miesięcy od daty przesłania oferty (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 oOchronie danych Osobowych, j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.).”

