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Specjalista ds. obsługi klienta
Zespół ds. branży gier w Krakowskim Parku Technologicznym (pracujący nad
Digital Dragons, Digital Dragons Academy, Krakjamem i wieloma innymi
projektami) poszukuje osoby, która będzie odpowiedzialna za obsługę klientów,
obsługę sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia, a także za agregację
dokumentów zespołu.

Idealna/y kandydatka/t na stanowisko:

sprawnie organizuje swoją pracę i szybko się uczy,

potrafi efektywnie kontaktować się z klientami zarówno polskimi jak i
zagranicznymi,

ma doświadczenie w pracy przy co najmniej jednym projekcie finansowanym ze
środków publicznych, projektach UE,

zna podstawowe procedury prawa zamówień publicznych,

biegle komunikuje się w języku angielskiego (wymagany poziom C1),

sprawnie posługuje się programem MS Office,

posiada wykształcenie wyższe,

umie pracować w zespole.

Atutem będą:

doświadczenie w organizacji wydarzeń, koncertów, konferencji itp.,

znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów
współfinansowanych ze środków UE,

pozytywne nastawienie, otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

możliwość podjęcia pracy jak najszybciej.

Co oferujemy:

atrakcyjne wynagrodzenie,

zatrudnienie na umowę o pracę – wymiar pełnego etatu,

atrakcyjne benefity (opieka medyczna, multisport, bony świąteczne, premie
kwartalne),

budżet szkoleniowy.



Podstawowy zakres obowiązków:

kontakt bezpośredni z klientami zespołu ds. branży gier,

przygotowywanie dokumentów takich jak: opisy przedmiotu zamówienia, umowy
itp.,

bieżąca obsługa administracyjno - biurowa, techniczna i archiwizacyjna,

współpraca przy sprawozdawczości i prowadzeniu dokumentacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do 5 lipca
2020 r.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą
w  Krakowie  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  ROZPORZĄDZENIE  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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)”.

Jednocześnie  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  przez  ogłoszeniodawcę  moich  danych
osobowych  na  potrzeby  przyszłych  rekrutacji  przez  okres  12  miesięcy  od  momentu
przesłania aplikacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest  dobrowolne.  Kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest  pod adresem:
iod@kpt.krakow.pl
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