
 

 

 

Grupa EDP jest niezależnym dystrybutorem na europejskim rynku motoryzacyjnym, działamy od 2003 roku. 
Stawiamy sobie ambitne cele biznesowe i wspólnie dążymy do ich realizacji. Zaufanie naszych klientów, którym 
zapewniamy kompleksową obsługę transakcji oraz wysoka efektywność współpracy są dla nas kluczowe. Dbamy 
również o naszych pracowników, wierząc, że to zgrany i kompetentny zespół jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. 
Jeśli chcesz pracować w międzynarodowym środowisku, posługiwać się językami obcymi na co dzień,  rozwijać 
się i poszerzać swoją ścieżkę kariery, to szukamy właśnie Ciebie. 
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 

Doradca klienta ze znajomością języka francuskiego 

Miejsce pracy: Poznań/Złotniki 

Nr ref. edu/012015 

Osoba, która dołączy do naszego zespołu na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za kontakt mailowy i 
telefoniczny z klientami francuskojęzycznymi. Do codziennych zadań zaliczyć można również udzielanie 
odpowiedzi na wszystkie pytania klientów związane z procesem sprzedaży, pomoc w wyborze produktów, 
zarządzanie dokumentacją oraz koordynowanie spraw administracyjnych i organizacyjnych związanych z 
oferowanymi przez nas produktami. 
 

Idealny kandydat dla nas to osoba, która: 

 Bardzo dobrze zna język francuski i potrafi swobodnie się nim komunikować i pracować, 

 Posiada doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub w dziale obsługi klienta, 

 Lubi kontakt z ludźmi i pracę w zespole, 

 Jest samodzielna, 

 Dobrze czuje się w pracy, która wymaga umiejętności interpersonalnych, 

 Jest otwarta na wyzwania i nie boi się nowych zadań. 

Jeśli uważasz, że spełniasz powyższe cechy, skontaktuj się z nami! 

Z chęcią spotkamy się z Tobą, by szerzej opowiedzieć o tym, że jako pracodawca możemy Tobie 

zaproponować m.in.: 

 Pracę w międzynarodowym środowisku, która gwarantuje wykorzystywanie języków obcych, 

 Pewność zatrudnienia dzięki umowie o pracę, 

 Wsparcie ze strony przełożonego i współpracowników na każdym etapie pracy, 

 Możliwości własnego rozwoju, szkolenia, kursy języków obcych, 

 Wykorzystywanie najnowszych technologii i urządzeń mobilnych, 

 Odpowiednio wyposażone biuro z dostępem do nieograniczonej ilości kawy i innych udogodnień, 

 Pakiet socjalny w placówce medycznej w centrum Poznania. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, listu motywacyjnego oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych) na adres: hr@edpauto.com. W temacie prosimy o wpisanie numeru 

referencyjnego, nazwiska oraz informacji o znanych językach obcych. 


