
Feladatok: 
•  Megrendelések feldolgozása
• A vezető munkájának teljeskörű operatív támogatása
• Folyamatok önálló követése, döntésre előkészítés
• Meglévő és új ügyfelek támogatása
•  Hozzáértő információ szolgáltatás a moduláris rendszerek és 

intralogisztikai megoldásokkalkapcsolatban
•  Szoros együttműködés, valamint ügyfélspecifikus megoldások 

kidolgozása és koordinálása az ügyféllel, a helyszíni szervizzel 
és a tervezési osztállyal közösen

•  Információk és adatok kezelése, rögzítése és karbantartása a 
vállalatirányítási rendszerben

•  Ajánlatok készítése a moduláris rendszerek és az intralogisztika 
területén kifejlesztett megoldásokra vonatkozóan

• Panaszkezelés az Ön területére vonatkozóan
• Cég képviselete szakmai kiállításokon, kongresszusokon

Amit kínálunk:
• Biztos állás egy modern, sikeres és innovatív vállalatnál
• Versenyképes fizetés, folyamatos bérfejlesztés
• Szükség esetén home office lehetőség
• Munkaidő: 8:00 - 16:30, amely rugalmas keretek közt zajlik
• Kiváló munkahelyi légkör és rövid döntéshozatali folyamatok
• Sokoldalú és változatos tevékenységi terület
• Érdekes, széleskörű és innovatív termékválaszték
• Ágazatokon átívelő ügyfélportfólió
•  Lehetőség a személyes fejlődésre és részvétel a munkakörnye-

zet kialakításában

Felkeltettük az érdeklődését?
Akkor küldje el fényképes önéletrajzát a legkorábbi 
munkábaállás időpontjának és a fizetési igény meg-
jelölésével...

Elvárások:
• Precizitás, pontosság megbízhatóság
•  Terhelhetőség, rugalmasság, rendszerben való gondolkodás 

képessége
•  Adott esetben értékesítési, tanácsadói vagy ügyfélszolgálati 

tapasztalat
• Vevőorientáltság
• Műszaki beállítottság
•  A Microsoft Office, ERP (Vállalatirányítási rendszer) felhasználó 

szintű kezelése.
•  Előnyt jelent a lean gyártásban vagy KPI területén szerzett tapa-

sztalat
• Csapatban való munkára való hajlandóság
• Önálló kezdeményezés, rugalmasság és önálló munkavégzés
• Jó kommunikációs készség
• Magabiztos és határozott fellépés
• Elvárt képzettségi szint: legalább érettségi 
• Elvárás a jó írásbeli és szóbeli angol vagy német nyelvtudás.

Irodai adminisztrátort.

Kecskeméti telephelyünkre teljes munkaidőben keresünk

A BeeWaTec ipari szektortól függetlenül, egyedi megoldásokat és átfogó koncepciókat kínál a lean gyártáshoz, a hatékony 
gyártáshoz és az Ipar 4.0-hoz, amelyekkel egyedi munka-, termelési- és logisztikai folyamatok tervezhetők gyorsan, hatéko-
nyan, biztonságosan és mégis rugalmasan.

Közepes méretű német anyavállalattal együtt következetesen a folyamatosan magas minőségi színvonalra összpon-
tosítunk a lean gyártás területén - ez vonatkozik termékeink gyártására és rendszereinknek az ügyfeleinknél történő 
alkalmazására is. Ügyfeleinknek teljes körű támogatást nyújtunk a folyamatoptimalizálás teljes útja során. A BeeWaTec 
moduláris rendszerének rugalmas koncepciója lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy könnyen és gyorsan megvalósít-
sák egyedi termelési környezetüket.

A minőségi és együttműködő ügyfélszolgálatot természetesnek és piaci sikerünk sarokkövének tekintjük.

Kik vagyunk mi ...

...az alábbi elérhetőségre
BeeWaTec Hungária Bt.
Lázár Csaba
Kiskőrösi út 8.
6000 Kecskemét
phone 76/ 507-000
envelope cs.lazar@beewatec.hu 
globe www.beewatec.hu


