Polski Holding Obronny Sp. z o.o. - poszukuje kandydatów na stanowisko:
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI
Miejsce pracy: Warszawa

Najważniejsze zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ewidencja działalności Biura w systemie SAP,
rejestracja i kontrola realizacji podpisanych umów w Biurze pod względem terminowego
wystawiania faktur za usługi,
rzetelny i stały nadzór nad kontrolą realizacji umów w Biurze pod względem zaopatrzenie
materiałowego,
identyfikowanie zagrożenia dla terminowej realizacji dostaw środków materiałowych do
realizacji w/w umów i wypracowanie środków zaradczych,
nadzór nad materiałami i wyrobami, będącymi własnością PHO sp. z o.o., składowanymi w
magazynach producentów oraz rozliczanie ich zużycia,
rozporządzanie materiałami i wyrobami, będącymi własnością PHO sp. z o.o., składowanymi
w magazynach producentów,
rzetelne, terminowe i wysokiej jakości wykonywanie zadań wynikających z przedmiotu
działania Biura,
dbałość o jakość i utrzymywanie komunikacji z klientami,
dbałość o wizerunek firmy,
pozyskiwanie wiedzy rynkowej i o potrzebach klienta.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

wykształcenie min. średnie,
bardzo dobra znajomość MS Office,
czynne prawo jazdy kategorii B,
zaangażowanie oraz odporność na stres,
gotowość do odbywania wyjazdów służbowych,
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia
uzupełnienia kwalifikacji.

Mile widziane:
•

znajomość przepisów dotyczących ochrony osób i mienia,

•

znajomość technicznych systemów ochrony osób i mienia.

lub gotowość do

W zamian oferujemy:
•

atrakcyjne wynagrodzenie

•

umowę o pracę wraz z pakietem benefitów

•

terminową wypłatę wynagrodzenia

•

miłą atmosferę

CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pho.pl do dnia 09.05.2019 roku.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. w zakresie przyszłych
procesów rekrutacyjnych."

