
 
 

W związku z budową Działu Operacji M/platform, poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Referent ds. Operacji  (nr ref.: RO/05/2017) 

Miejsce pracy:  Warszawa 
 
Wymagania: 
- Preferowane wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów) 
- Zdolności analityczne 
- Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel 
- Dokładność 
- Komunikatywność 
- Umiejętność pracy w zespole 
 
mile widziane: 
Doświadczenie w pracy z klientem oraz pracy biurowej 
 
Zakres obowiązków: 
- Praca na systemach wewnętrznych firmy przy wprowadzaniu danych klienta i ich zmiany 
- Rozpatrywanie reklamacji i problemów klientów 
- Wykonywanie bieżących czynności operacyjnych w ramach obsługiwanego Klienta lub grupy Klientów 
- Weryfikacja dokumentów 
- Przygotowywanie i weryfikacja poprawności raportów 
- Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych 
- Obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej związanej z zawartymi umowami 
- Przygotowywanie i obsługa aneksów do umów 
 
Oferujemy: 
- Ciekawą pracę w innowacyjnej organizacji o stabilnej pozycji rynkowej w doświadczonym i dynamicznym zespole 
- Atrakcyjne wynagrodzenie 
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat) 
- Możliwość rozwoju zawodowego przez udział w nowych projektach od pierwszych dni pracy 
- Udział w ciekawych i innowacyjnych projektach informatycznych 
- Laptop, telefon komórkowy, szkolenia 
- Pracę pełną wyzwań 
- Komfortowe miejsce pracy w Warszawie 
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@comp-ci.pl 
z dopiskiem w temacie maila nazwy stanowiska: (Referent ds. Operacji  nr ref.: RO/05/2017) 
 
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu 
rekrutacji. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia przyszłych 
rekrutacji. 
Administratorem danych jest Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. 
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obecną lub przyszłą rekrutacją (w zależności od zaznaczonej opcji). 
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.” 

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
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